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‘En weer zingen’
Alles wacht op U (Verzameld Liedboek 107)
‘Zing een nieuw lied voor Hem’
Alles is al gezongen
Maar nog niet alles door jou –
heb je nog lucht in je longen?
Geef me zeven akkoorden
vooraf
dan volgen de woorden.
(Psalm 149, vrij 1)

Alles wacht op U
Woord ten geleide
Kinderkring
Lied van Amos (VL 348)
Psalm 146 vrij
gelezen door Anton Huisman
Laat mij maar zingen, zolang het nog kan.
Laat mij toch zingen zolang ik nog ben
bij mijn verstand en bij stem
Wie zal ik zingen? Jou zal ik zingen
geen ander geen vreemde
jou, alleen jou, en weer jou
die aan de hemel die gloeiende gozer …
die aan de tronken de twijgen …
die de zeeën doorklieft dat ze golven
eeuwige trouw.

Zolang de aarde nog rond is
en vrede een vierkante cirkel
laat mij toch zingen, mijn hart op mijn tong.
Zolang de oorlogen duren,
de levenden sterven,
de doden niet opstaan
laat ons nog zingen
met morgengoudlippen
uit avondroodkelen
de eeuwige woorden van liefde en vrede
van jou, alleen jou en weer jou.
Dat je zal zijn
die je gezegd hebt te zijn:
brood voor hongerdieven
licht voor blinden
voor vluchtelingen toevlucht overal
zoals je gezegd hebt: Ik-zal.
Laat mij maar zingen, laat ons toch zingen
van ongeschonden landschap
en geen kind meer kwijt –
Ploert en Schender zijn voorbij
alle dingen nieuw
met zachtmoedig licht geladen elke batterij,
zout en honing brood en wijn in elke woning
en de klokken slaan gerechtigheid.
Zal er ooit nog, toch, een koning zijn,
een hoogste majesteit
dan jij, en jij alleen
en weer jij
voor altijd.

Dan nog (VL 190)
Toespraak
Kees Kok

U wil ik noemen (VL 104)
Intermezzo en collecte

Viering van Eucharistie
Hier begint de dienst van de tafel
viering van eucharistie,
laat ons bidden.
Gedenk de mens
die wordt genoemd
uw kind
uw koninkrijk
uw licht.
Geen duisternis heeft ooit
hem overmeesterd.
Gedenk ons
die als hij geboren zijn
eens en voorgoed
die uit zijn mond
uw Naam hebben gehoord
die moeten leven
in de schaduw van de dood
hem achterna.

Sacrament van hoop (VL 674)
Moge het delen (Tom Löwenthal, nieuw)
Brood en wijn
Laudate omnes gentes (Taizé)
Mededelingen
En weer zingen - Psalm 101 vrij (Antoine Oomen, nieuw)
Voorbeden
Onze Vader ‘Kevelaer’ (Tom Löwenthal, nieuw)
Mededelingen
Zegen
Geen taal die hem vertaalt (VL 900)

