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Geboren zijn is vreemd geluk
De kaarsen aangestoken
Stilte nu. Hoor mij (Oomen - nieuw)
Woord ten geleide
Kinderkring
Geboren zijn is vreemd geluk (Oosterhuis - nieuw)
Voorlezing van twee psalmen
Psalm 128 vrij
Man, vrouw, hier geboren,
maar ook jij vreemdeling, bijwoner
binnengesmokkeld meisje
aan de pooier verkocht
met zovelen als je bent:
gezegend.
Mannen, met je eigen handen
verdien je je brood
vrouwen, zwaar als druiventrossen je dochters wuivende palmen
je zonen olijftakken
rondom je tafel
tel je zegeningen - wat is geluk?
Zo moge het zijn en duren
hier in het land waar je woont
in steden dorpen gehuchten

tot in de uithoeken
van deze wereld.
Voor je buren en je buurt
zing vrede
voor je kindskinderen en hun geliefden
vrede op aarde, nu.

Psalm 127 vrij
De bouwers zwoegen
de metselaars werken zich in het zweet maar God-Ik-zal bouwt het huis?
De wachters lopen de wacht.
Maar Hij houdt het veilig?
Wat zouden wij nog zwoegen en tobben
vroeg opstaan, lange dagen
voor een schamel stuk brood.
Het enige dat wij behoeven,
Hij geeft het zijn beminden in de slaap.
Daarom veel slapen, geliefden
in elkaars armen, kinderen maken,
dochters ontvangen en zonen
grote familie worden zij zijn je overleving,
je winning, waardevast.
Gezegend wij als het lukt
gezegend als Hij het geeft.

Wees genadig, Gij die genade zijt (Oomen - nieuw)
Toespraak
Huub Oosterhuis
Verberg uw aangezicht niet voor mij (Verzameld Liedboek 727)

Ooit gehoord (Oomen - nieuw)
Doop van Pepijn Simon Bot
Vrede voor jou (VL 944)
Voor kinderen, waar ook geboren (Löwenthal - nieuw)
Intermezzo
mededelingen en collecte

Dienst van de tafel
Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,
ritueel van solidariteit:
laat ons bidden.
Gij die uw gemeente bijeenroept,
hier en waar ook ter wereld,
die ons raakt met uw woord,
die ons kent van gezicht,
niet vergeet onze namen:
kom over ons met uw geest.

Telkens als wij eten van dit brood (Oomen - nieuw)
Moge het delen (Oomen - nieuw)
Brood en wijn
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

De boom is de aarde dankbaar (VL 780)
Boek van de voorbeden
Onze Vader (Taizé)
Zegen
Een schoot van ontferming (VL 236)

