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Orgelspel

Max Reger (1873-1916) “Wer nur den lieben Gott läβt walten” Opus 135a

Welkom
Aanvangslied

“Als alles duister is”, no. 598
1. orgel en fluit 2. Voorganger Nederlands 3. Allen Nederlands 4. Allen Fries.

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.” 2X
Kom as it tsjuster is
mei fjoer dat ús nacht ferljochtet
en dat bliuwt,
fjoer dat altyd bliuwt.
Kom as it tjuster is
mei fjoer dat ús nacht ferljochtet
en dat bliuwt,
fjoer dat altyd bliuwt.

Votum en Groet
V:
A:
V:
A:

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt in eeuwigheid
en die niet laat varen de werken van Zijn handen.

V:

A:

Genade zij U en vrede van God onze Vader
door Jezus Christus de Zoon
in de Gemeenschap van de Heilige Geest
Amen.

Drempelgebed
V:

A:
V:
A:

Heer, onze God, u gunt ons het licht in de ogen,
u hebt ons bestaan gewild;
vanaf het begin bent u erbij.
NIET VOOR HET DUISTER HEBT U ONS GEMAAKT
MAAR OM TE LEVEN NAAR U TOE
Wees ons genadig en neem ons bij de hand;
KEER ONS TEN GOEDE, TEN LEVEN
VANDAAG EN AL ONZE DAGEN.
AMEN

Lied

“Met de boom des levens”, no. 547: 1, 4 en 5
1.Met de boom des levens
wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus
Gode goede vrucht.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
4. Laten wij God loven,
leven van het licht,
onze val te boven
in een evenwicht,
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan,
5. Want de aarde jaagt ons
naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons,
liefde wordt niet moe.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Gebed

Eerste Lezing

Exodus 16: 1-5, 9-20

Muziek
(Fluit en orgel)

Michel Blavet (1700-1768) Adagio uit Sonate Nr. 4

Tweede Lezing

Matteüs 6: 9-13

Lied

“Bless the Lord my soul”
1. orgel en fluit 2. Allen Nederlands 3. Allen Fries
Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil’ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft.
Loovje God, myn siel en segenje syn name.
Loovje God, myn siel, dy ’t my it libben jout.

Overdenking

Muziek
Johann Sebastian Bach (1685-1750) Siciliana uit Sonate in Es BWV 1031
(Fluit en orgel)

Gedichtlied

“Zo vriendelijk en veilig als het licht” van Huub Oosterhuis
De tekst wordt gesproken met muziek van het orgel op de achtergrond

Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zoals een mantel om mij heengeslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Gebeden afgewisseld met “Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.”, no. 568a
Vertaling: daar waar vriendschap is en liefde, daar is God.

Slotlied

“Hear wês mei ús”, no. 416: 1, 2 en 4
1.Hear, wês mei ús oant in oare kear,
wol oant wersjen oer ús weitsje,
lit gjin kwea ús rigen reitsje.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.
2.Hear, wês mei ús oant in oare kear,
wol ús mei jo wjukken hoedzje,
stypje as de stoarmen woedzje.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.
4.Hear, wês mei ús oant in oare kear,
as wy wurch en warleas binne,
lit ús dan troch Jo oerwinne.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.

Wegzending en Zegen
De Heer zal voor u zijn,
om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zal achter u zijn,
om u te beschermen tegen gevaar.
De Heer zal onder u zijn,
zodat u nooit ten onder kunt gaan.
De Heer zal in u zijn,
om u te troosten als u verdriet hebt.
De Heer zal naast u zijn
als een beschermende muur, wanneer anderen over u vallen.
De Heer zal boven u zijn
om u te zegenen.
Zo zegene u God, vandaag, morgen,
in eeuwigheid.
Afgesloten met Gezongen Amen.
Orgelspel

Johann Peter Kellner (1705-1772) Preludium in g

