
Orgelspel 

Woord van welkom, mededelingen  
Aansteken van de kaars 

Openingslied Kom in ons midden Geest van 
God, tekst J.van Opbergen, melodie psalm 68 

 

 

 

 

Niemand ontkomt aan uw gezicht,  
geen mens verbergt zich voor uw licht,  
want, God, gij leeft in mensen. 
Gij roept om aandacht, recht en brood, 

Gij zucht met ons in pijn en dood  
en kunt alleen maar wensen 

Dat wij u zien zoals gij zijt:  
leven aan leven toegewijd, -  
en niets mag dood verdwijnen. 
Zult gij ons vinden mettertijd,  
want gij besteedt een eeuwigheid  
om levend te verschijnen. 

Bemoediging en groet 

Antwoordlied (wijze gezang 250) 
Tot U Heer is ons hart gericht 
Hier zijn wij open voor Uw licht 
Gij geeft ons kracht tot stilt’en strijd 
Kom tot ons Eeuw’ge in de tijd 

Inleiding / Stilte / Inkeer 

Inkeerlied  
Wees de grond onder mijn voeten,  
tekst: Reinier Kleijer, melodie psalm 146 

Wees de grond onder mijn voeten  
wees het dak boven mijn hoofd  
wijs mij richting op de route  
naar de toekomst ons beloofd  
Wees de bron waaruit ik put  
Liefde, vrede en geluk. 

Wees de stem in onze stilte  
en het oor dat ons verstaat  
wees de warmte als de kilte  
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onze liefde sterven laat;  
En geef steeds betekenis  
aan de vraag wat leven is. 

Gelijkenis uit de bijbel Johannes 15,1-8 
Blijf in mij, dan blijf ik in jullie 

Kort orgelspel 

Herinnering uit Merkstenen  
Dag Hammerskjöld, Pinksteren ‘61 
Eens zei ik “ja” tegen iemand of iets. 

 

Kom in mij. maak geluid in mij.  
dood is diep in mij.  
versteend mijn stem. onsta in mij.  
doe pijn. doorgloei  
mij. leef mij. licht in mij. 

Kom uit mij. scheur mij. kind van mij. 

mens. in mij ontwaakt. 
ontvang mij. overschaduw mij. 
en ga met mij  
waar niemand met mij gaat. 

Overweging 

Meditatief orgelspel 

Voorbeden, afgesloten met 2x 

 
   Eeuwige God, wij bidden u verhoor ons 

Stil gebed 

Gezamenlijk Onze Vader  

Collecten: (tijdens voorspel slotlied) 

Slotlied

 

Engelen zendt Hij alle dagen 

om ons tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen ons op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen vrees of onheil doet ons beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van dagen zal God geven, 
rust aan een koele waterbeek. 

Afscheid en zegen 

Ons zal de nacht niet overvallen  
de dagen houden eeuwig stand. 
Duizenden doden kunnen vallen  
Ik blijf geschreven in Gods hand. 
God legt een schild op zijn getrouwen  
die leven van geloof alleen. 
Hij zal de nieuwe hemel bouwen  
van liefde om onz’ tranen heen.
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