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woensdag 25 maart

“Sta op!”
Orgelspel

Aanhef

Aansteken van de oecumenische kaars
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Welkom

Lied 1003 (geactualiseerd): Stil is de straat overal
1. Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene stil is de straat overal.
Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.
a. Klassen, kantoren zijn leeg.
Thuis moeten werken of leren,
hoe alles organiseren?
Klassen, kantoren zijn leeg.
Komt er, God, een nieuwe morgen…
b. Mensen zijn bang overal.
Ieder op afstand gehouden:
ben je niet ziek of verkouden?
Mensen zijn bang overal.
Komt er, God, een nieuwe morgen…
c. Mensen gebonden aan huis.
Puzzels of brieven of boeken.
Bellen, maar niemand bezoeken.
Mensen gebonden aan huis.
Komt er, God, een nieuwe morgen…
d. Veel in ons leven valt stil.
Doorgaan en ’s nachts liggen malen:
kan ik nog alles betalen?
Veel in ons leven valt stil.
Komt er, God, een nieuwe morgen…
5. Stil is de stad. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene stil is de stad overal.
Strofen 1 en 5 en refrein: Jan Jetse Bol
muziek Jan Raas
Strofen a t/m d: Gert Landman, maart 2020
Initiatief Otto Grevink voor www.mijnkerk.nl

Mijn hulp zal komen van God de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
De Heer is het die U behoedt
Hij staat als een wachter aan uw zijde.
De Heer bewaart u voor onheil,
uw leven houdt Hij in stand.
De Heer is bezorgd over uw komen en gaan
op deze dag en altijd. Amen.

Een hallel-psalm: psalm 116
1 De HEER heb ik lief, hij hoort
mijn stem, mijn smeken,
2 hij luistert naar mij,
ik roep hem aan, mijn leven lang.
3 Banden van de dood omknelden mij
angsten van het dodenrijk grepen mij aan,
ik voelde angst en pijn.
4 Toen riep ik de naam van de HEER:
“HEER, red toch mijn leven!”
5 De HEER is genadig en rechtvaardig,
onze God is een God van ontferming,
6 de HEER Beschermt de eenvoudigen,
machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.
7 Kom weer tot rust, mijn ziel,
de HEER is je te hulp gekomen.
8 Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood,
mijn ogen gedroogd van tranen,
mijn voeten voor struikelen behoed.
9 Ik mag wandelen in het land van de levenden
onder het oog van de HEER.
Stilte

Inleidende woorden bij het thema: “Sta op!”

Lezing uit Exodus 9: 1-7
Stilte

Kom uit de kast, schaam je niet voor het goede
De meeste mensen deugen van Rutger Bergman
Stilte

Voorbeden. Na elke bede zingen wij:

Door wat je durft, in wat je doet,
bezield door wat je drijft,
gesterkt door wat beklijft,
ga je de vrijheid tegemoet:
het spel is op de wagen,
je wordt door God gedragen.
Je hebt de vrijheid aangeraakt,
niet verder reikt je kracht.
De avond valt, de nacht.
Maar hij die niet, die nooit verzaakt,
hij zal het licht bewaken,
je taak, je droom volmaken.

Gebed in stilte
Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Slotlied: Op weg naar de vrijheid (mel. Psalm 121)
René van Loenen naar gedicht Dietrich Bonhoeffer

Wanneer de dood de muren slecht
van jouw verstikt bestaan,
dan breekt de vrijheid aan
die met geweld je werd ontzegd.
Gods oog doet je herleven,
hij zal je vrijheid geven

Tot besluit
uit gedicht van Dietrich Bonhoeffer
(Op weg naar de vrijheid):
Niet zomaar wat, maar het goede wagen en doen.
Niet blijven zweven tussen mogelijkheden.
Wees moedig, maak handel en wandel concreet.
Vrijheid woont niet in de vlucht der gedachten,
alleen in de daad.
Laat angst en aarzeling los, ga
waar de storm woedt van de tijden,
slechts gedragen door Gods gebod en je geloof.
Dan zal de vrijheid je geest juichend ontvangen.
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Over onze harten, over onze huizen,
de zegen van God.
In ons komen en in ons gaan,
de vrede van God
In ons leven, in ons geloven,
de liefde van God
Aan ons eind en nieuw beginnen,
de barmhartigheid van God
om ons te ontvangen
en thuis te brengen.
Amen.

