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Orgelspel
Stilte
Welkom en mededelingen
Openen van de Bijbel en aansteken van de paaskaars
En al wat leeft zal zien hoe God redding brengt. (Lucas 3:6).
Lied 695 Heer raak mij aan met uw adem,1, 2 (zo mogelijk staande)
Bemoediging en groet
Verwonderd om de schoonheid van wat is en wie we zijn,
Verbaasd over het ongerijmde dat ons aangrijpt
verbijsterd over het drama van wat mensen kan overkomen
en wat zij elkaar kunnen aandoen.
Dankbaar voor al het goede dat we ontvangen en elkaar geven
Verstild door het droevige op onze levensweg
zo komen we hier samen,
zoekend
naar wat bemoedigt en inspireert
naar wat steun en troost geeft
naar wat sterk en blij maakt.
zo komen wij hier samen,
in het vertrouwen
dat onze hulp is in de Naam van die Ene bron van leven
die hemel en aarde steeds opnieuw weer maakt
die trouw houdt in eeuwigheid en
niet laat varen het werk dat haar hand begon
- korte stilte Genade zij ons en vrede
van God, die is als een vader, als een moeder
en van Jezus Christus
in ons midden door de Heilige Geest, die ons troost toeroept.
Amen.

Lied 695 Heer raak mij aan met uw adem couplet 3,4,5
Gebed tot inkeer Laten we samen stil worden voor de Ene, - stilte Goede God, eeuwig aanwezige,
bron van al het leven en het allereerste begin.
Leer ons een nieuw begin te maken, elke dag opnieuw,
ook wanneer de dagen te donker lijken
en we niet meer weten hoe door te gaan
Begin bij het begin, dat is niet moeilijk is niet zwaar,
zo zongen vroeger de kinderen op de zondagschool,
waar is het kind in onszélf gebleven?
als doopsgezinde broeders en zusters willen leven naar uw woord,
wij willen graag bijdragen aan een rechtvaardige en duurzame samenleving,
willen we opnieuw beginnen, in samenwerking met U
en in harmonie met uw schepping
maar waar te beginnen?
de wereld is vol onrecht, vol haat en angst en pijn
maar wat kan ik daar nou aan doen?
ik ben toch veel te klein?
zo ging het liedje verder,
de moed zakt ons soms zo in de schoenen
heeft het allemaal wel zin wat we doen, wat kunnen we eigenlijk doen?
Waar te beginnen?
begin bij het begin dat is niet moeilijk is niet zwaar,
begin bij het begin dan komt het echt wel voor elkaar,
zo leren wij
goede God,
leer ons iedere dag dat nieuwe begin te zien en wijs ons de weg,
wees als een lichtende ster op ons pad,
als een herder die ons doet opstaan en verder doet gaan
elke dag opnieuw, zo vragen wij in Jezus’ naam
Amen
Graag wil ik u laten horen Psalm 126a Als God ons thuisbrengt uit onze
ballingschap, 2x refr., 1, refr., 2, 3 refr. in een uitvoering van het koor van
de Amsterdamse Studenten ekklesia en het Koor voor nieuwe Nederlandse
religieuze muziek

Inleiding op de bijbelteksten:
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap dat zal een droom zijn,
wanneer wordt die droom nou eens werkelijkheid? We worden aangevuurd
om de moed erin te houden, om te blijven dromen. God roept het volk Israël
toe na een lange, dorre tijd van ballingschap: Effen de weg voor de Heer!
want hij komt er aan en Hij zal recht spreken! Dit is ook wat Johannes roept
in de woestijn. Kom tot inkeer, maak de weg recht voor de Heer, Hij die na
mij komt.
We beginnen met de Bijbellezing: uit het eerste testament uit Maleachi
hoofdstuk 3: verzen 1-5 uit de NBV21
1 Let op, Ik zal mijn bode zenden, die voor Mij de weg zal effenen. Opeens
zal Hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van
het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal Hij – zegt de HEER van de
hemelse machten. 2
Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer Hij
verschijnt? Hij is als het vuur van een edelsmid, als het loog van een
wolwasser. 3 Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het
zuivert; de zonen van Levi zal Hij zuiveren en zeven als goud en zilver, en
dan zullen ze op de juiste wijze offergaven brengen aan de HEER. 4 De
offers van Juda en Jeruzalem zullen de HEER met vreugde vervullen, zoals in
vroeger jaren, zoals in de dagen van weleer. 5 Ik zal naar jullie toe komen
om recht te spreken, en Ik zal niet aarzelen te getuigen tegen tovenaars en
echtbrekers, tegen mensen die meineed plegen en mensen die hun
dagloners uitbuiten, en tegen allen die weduwen en wezen onderdrukken en
vreemdelingen geen plaats gunnen, want geen van allen hebben zij ontzag
voor Mij – zegt de HEER van de hemelse machten.
Lied 461 Wij wachten op de koning 1 t/m 4
Bijbellezing: Lucas 3: 1-6 NBV21
1 In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius
Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer
Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene,
2 en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de
woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. 3

Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de
mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om
vergeving van zonden te krijgen, 4
zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja:
‘Een stem roept in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!
5 Iedere kloof zal worden gedicht,
elke berg en heuvel geslecht,
kromme wegen recht gemaakt,
hobbelige wegen geëffend;
6 en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’
Lied 456a Kwam van Godswege, Lied van de doper, 1, 2, 3
Overweging
Broeders en zusters, maar ook nieuwkomers, onbekenden die misschien
gekomen zijn om te luisteren.
We verwachten een koning, een koning die recht zal spreken, en Hij die
komt, die komt als een kind.
Maar: Hoe zou een kind ons kunnen komen redden? Zou een kind echt het
licht der wereld kunnen zijn? Het verhaal van Jezus gaat daar wel over.

Als mens en als mensheid zijn wij voortdurend in ontwikkeling. Maar Hoe
ontwikkelen we ons als mens?
Er zijn levensbeschouwingen waarin wordt gesproken van drie stadia van
ontwikkeling van de mens. Die drie stadia dat zijn: de kameel, de leeuw en
het kind.
Het gaat er dus uiteindelijk om om de weg vrij te maken voor het kind in
onszelf, dat is het laatste stadium.
maar Hoe kunnen we weer kind worden?
Laten we bij het begin beginnen. De fase van de kameel. We gaan allemaal
door dorre periodes heen in het leven.
Zoals een kameel zijn we dan. Kamelen lopen door de woestijn, ze zijn
beladen met lasten. Hoe komen we door die dorre periodes van ons leven
heen?
Kamelen hebben uithoudingsvermogen. Zij vullen zich met water en zijn
toegewijd aan de weg die zij lopen. Ze zijn geduldig. Ze lopen alsmaar door,
stap voor stap, voetje voor voetje, net zolang tot ze door de dorre woestijn
weer bij een oase komen, waar ze hun voorraden weer kunnen aanvullen.
De weg van het leven vraagt dus om de toewijding, om de volharding van de
gestage tred van de kameel,
als je die discipline van de kameel kunt blijven opbrengen en blijft
doorlopen, dan loop je op een dag vanzelf de woestijn uit, dan loop je die o
zo dorre periode van je leven uit.
Hoe doen wij dat? Ons bevrijden van al die zware lasten die we dragen? De
leeuw is vrij van angst, vrij van alles wat het hart belast. Hij is soeverein,
koning van het woud en van de savanne.
Veel mensen kennen wel zo’n moment van bevrijding, van een ongelofelijke
ruimte in het hart en in de geest. Je voelt je dan op een gegeven moment
dan zo sterk als een leeuw. Kent u zo’n moment in uw leven?

Misschien was u ineens bevrijd van uw angst of depressie? Van de zware
lasten van een intens verdriet? Omdat u er gewoon doorheen was gelopen?
Steeds maar opnieuw, steeds weer volhoudend? En ineens was daar die
bevrijding. Die lach op uw gezicht.
Bevrijding na een tijd van angst, van pijn, van frustratie, van verdriet, het
kan een nieuw inzicht, een nieuwe rust die over je komt, een berusting, een
nieuwe kracht die je ergens uit put.
Maar daarna begint het pas echt. Als je leeuw bent en je hebt je leven weer
onder controle ben je er nog niet. Want die controle kan ook weer op je
drukken, daardoor ben je nog niet vrij.
Dus dan volgt de periode van het kind. Een kind kan zo verwonderd naar de
wereld kijken. Met een open, onbevooroordeelde blik. Het geslacht doet er
nog niet toe. Kinderen zijn allemaal gelijk. Ze spelen met elkaar en met
volwassenen zonder oordeel. Iedereen doet ertoe.
Deze ontspanning en speelsheid wordt in allerlei spirituele tradities gezien
als uitdrukking van het goddelijke, van onze ware menselijke natuur.
Als je een kind ziet en het enthousiasme en de speelsheid daarvan toelaat,
werkt dat aanstekelijk en kun je zelf ook weer even kind worden. Een
ruime, niet oordelende geest, open van hart zijn, eerlijk en vrij. Wie wil dat
niet?
In onze christelijke traditie is de geboorte van Christus ook een reden om dit
vermogen van kind zijn in ons, te vieren.
Je zou daarom de kameel en de leeuw aan de stal kunnen toevoegen.
En als je dan vervolgens in je hart ook een kribbe klaarzet, voor de geboorte
van het kind in jezelf, dan kan dat kind op een dag óók tevoorschijn komen.
Dan kun je jezelf op een dag zomaar geven, op een ongedwongen speelse
manier, zonder bezwaren, zonder oordeel, maar met een jeugdig
enthousiasme en spontaniteit.
Dan besef je dat je helemaal niet zoveel nodig hebt in het leven en ben je
tevreden met het hoogstnoodzakelijke, met wat liefde en met iets te eten
en te drinken en een dak boven je hoofd.

Op die manier kan een nieuwe wereld ontstaan, waarin we als mensen
elkaar als gelijken zien en ook de natuur en dat we ons met elkaar en de
natuur verbonden voelen.
Worden als een kind, in dat derde stadium, betekent niet dat je naïef bent.
Juist niet. Het is een vorm van wijsheid, die sterker is, dan de macht der
gewoonte. Het is een verfrissende manier van zijn, waarbij je in
mogelijkheden denkt, in plaats van onmogelijkheden.
Deze manier van denken is nodig, want het coronavirus heeft ons met de
neus op de feiten gedrukt: de manier waarop we nu leven is niet langer
houdbaar. We verpesten de aarde voor al wat er op leeft, alles moet wijken
voor het consumentisme van de mens, maar kan het ook anders?
Terwijl het virus zich als een vuur verspreidde door onze wereld, kregen we
tijd om na te denken en onszelf fundamentele vragen te stellen.
Hoe moeten we nu verder? Kunnen we ook toe met minder? Hoe kunnen we
minimalistisch leven?
Welke ideeën nemen we mee naar de toekomst en welke hebben we niet
meer nodig, of zijn we liever kwijt dan rijk?
Ook als mensheid, als volk, als groep mensen, zijn we in ontwikkeling. Het
Joodse volk bijvoorbeeld verkeerde in ballingschap, een dorre, lastige
periode in den vreemde.
Maar toen kwamen er de verlossende woorden. Maleachi wist het al en riep
het uit! Maak de weg recht voor de Heer! Hij komt eraan met zijn
zuiverende kracht! Hij zal recht spreken over al die het verkeerde willen
doen, mensen die anderen uitbuiten.
Het volk Israël kon weer terugkeren naar Jeruzalem. En zo belandde het volk
in een periode van kracht, zoals bij een leeuw.
Wat denkt u, zijn we als mensheid nog in een periode van de kameel, of zijn
we al aanbeland in de fase van de leeuw of zijn we al bij die van de fase het
kind?

Dat laatste denk ik van niet, maar wat ik wel weet is dat ik liever nu leef
dan, dan pakweg 4 á 500 jaar geleden, en ook liever nu dan 150 jaar geleden
of 75 jaar geleden, eigenlijk wordt het leven alleen maar lichter,
gelijkwaardiger, in mijn optiek.
Een kleine 500 jaar geleden bijvoorbeeld, werd Cornelia Pluckenrose in 1548
in Zutphen gedoopt. Maar om datzelfde feit werd zij vervolgens een jaar
later, als martelares tot de dood veroordeeld, door verdrinking in de IJssel.
Toen stond de wereld nog veel meer in brand dan nu.
Het was een tijd van vervolgingen en een tijd van oorlogen en van
pestepidemieën.
Deze epidemie joeg honderden jaren achtereen, in golven van uitbraken in
iedere generatie wel zo’n 30 tot 60 procent van de bevolking de dood in. Op
sommige plaatsen wel 80 procent. IC’s bestonden niet.
Naast enkele lichtpuntjes was het ook een donkere tijd van oorlogen en
onderdrukking en van overheersing van andere volkeren, slavenhandel en
armoede, vrouwenonderdrukking en een tijd waarin net als nu een zondebok
werd gezocht.
En die zondebok werd gevonden in de joodse geloofsgemeenschap, die
betrekkelijk goed door de pestepidemieën heen kwam, omdat ze erg op
zichzelf waren en in hechte geïsoleerde gemeenschappen leefden, isolatie
bleek net als nu, nogal eens goed te werken in tijden van epidemieën.
Het was dus een dorre tijd, met veel ellende en verderf.
Maar hoe staan we er dan nu voor?
Nog steeds worden joden als zondebok gezien, de tweede wereldoorlog is
nog vers in het geheugen, maar ook de afschaffing van de slavernij, eigenlijk
nog maar kort geleden, iets meer dan 150 jaar. Het bewustzijn hieromtrent
komt nog maar mondjesmaat op gang. Sinds 2009 vieren wij deze afschaffing
hier ook in Nederland.

Niet voor niks is Sinterklaas vandaag de dag niet meer omringd met zwarte
pieten, die met honderden tegelijk, op zogenaamde domme, knullige,
zwarte knechten lijken.
Stereotype beelden verdwijnen uit het straatbeeld. Verschillende groepen
hebben zich onder het juk van witte overheersing weggevochten. Koloniën
zijn verdwenen. Inheemse bevolkingen krijgen meer zeggenschap, over het
land van hun voorouders.
Na het algemeen kiesrecht voor de gewone man, kwam er meer dan honderd
jaar geleden, het vrouwenkiesrecht.
De politiek wordt diverser. Nog nooit stonden er zoveel vrouwen en mensen
met een donkerdere huidskleur op een verkiesbare plaats.
Maar systemen waar mensen verantwoordelijk voor zijn, kunnen behoorlijk
vernietigend zijn, dat merkten we bij de kinderopvangtoeslagen affaire.
Veel ouders kwamen in de problemen, omdat ze een verkeerde achternaam
hadden of een te laag inkomen, wat het algoritme beschouwde als
frauduleus. We zijn er dus nog lang niet.
Maar gloort er wel hoop aan de horizon? Wat vindt u: Zijn we al in de
periode van de Leeuw belandt? Zijn we vrijgevochten, bevrijd van het juk
van onderdrukking? De pakjesbezorgers nog niet, die werken zich voor
weinig geld uit de naad. En zo zijn er wel meer beroepen die nog niet vrij
zijn van vooroordelen en onderbetaling.
maar vergeleken met de pest is de coronacrisis een kleinigheidje, binnen no
time stonden de vaccins klaar om deze crisis te bedwingen. Ook al werken
ze nog niet altijd even goed en heeft niet iedereen vertrouwen in het
vaccin.
De sterfte is wel veel lager, de medische zorg is vele malen beter, de kans
om te overleven ook. Wil niet zeggen dat ook deze epidemie grote gevolgen
heeft voor heel veel mensen op heel de aarde.
Maar er is ook veel solidariteit, er worden gelden vrijgemaakt om bedrijven
overeind te houden en het is een tijd van vernieuwing.

Mensen kunnen op afstand met elkaar communiceren en hoeven niet meer in
de auto of het vliegtuig te stappen om elkaar te zien en te horen spreken.
Geen files meer, veel minder CO2 uitstoot met name hoog in de lucht.
Waar vroeger werkelijk bijna overal sprake was van oorlog en onderdrukking,
zijn er nu grote delen op aarde waar mensen in relatieve vrede met elkaar
leven. Ook zijn er veel minder dictaturen dan 30 of 40 jaar geleden: Mensen
komen wel in opstand, zoals in Wit-Rusland nu. Ook al zijn we er nog lang
niet. Er zitten meer dan een miljoen Oeigoeren in een heropvoedingskamp
bijvoorbeeld, in landen als Rusland worden gevangenen gemarteld.
Nigeriaanse boeren wonnen wel de rechtszaak tegen Shell, maar gaat Shell
de troep die ze veroorzaakt hebben dan nu ook echt opruimen?
De inheemse bevolking in Canada heeft het land van hun voorouders dat ze
nooit als hun bezit zagen, van de Canadezen teruggekregen, maar de
bedrijven die pijpleidingen willen leggen om schaliegas te winnen jagen hun
opnieuw weg en gaan gewoon door met hun plannen die dus eigenlijk
illegaal zijn, maar de regering van Trudeau steunt ze en niet de inheemse
bevolking, waar zijn we mee bezig?
Dus ja, natuurlijk zijn we nog steeds niet waar we echt willen zijn. Is er
letterlijk en figuurlijk nog heel veel dorheid in ons bestaan. We putten de
aarde met z’n allen uit.
Maar toch zien we ook al veel bevrijding, zijn we niet meer geknecht door
heel veel zaken, we hebben vrijheden verworven, als een leeuw.
Deze vrijheid heeft wel tot gevolg dat we denken ongestraft de natuur te
kunnen vernietigen. Op dit moment doen we de natuur meer kwaad, dan
goed.
We laten ons nog knechten door de systemen die ons worden opgedrongen
door grote bedrijven, die ons troep willen aansmeren. Het consumentisme
viert hoogtij.
Maar dit kunnen we omkeren, We kúnnen tot inkeer komen. En bedenken
dát we helemaal niet zoveel nodig hebben, zodat die grote bedrijven kunnen
gaan stoppen met het produceren van staal, plastic en vergif.

Dát is niet wat we nodig hebben. We hebben de natuur nodig en elkaar. Meer
niet, wanneer gaan we dat als kinderen van God nu eens echt inzien?
Dingen waar we écht gelukkig van worden en weten wat we eten. Daar kun
je ook gelukkig van worden. Weten wat je op je bord hebt liggen. Geen
chemische troep, maar écht gezond voedsel, bij voorkeur onverpakt. Puur
natuur.
Pieter Pot, doet zijn best om alles in duurzame glazen potten te verpakken,
net als vroeger, toen er nog geen plastic was. Als we het toen konden,
waarom nu niet?
Door deze Coronacrisis zijn we met zijn allen even stilgezet, letterlijk en
figuurlijk om na te denken over ons verwoestende gedrag en zo kunnen er
ook lichtjes verschijnen in de tunnel. Ineens kunnen we veel voor elkaar
krijgen, als het moet.
Het gaat erom dat we standvastig blijven in het zien van al die lichtjes en
dat we die lichtjes steeds feller doen gaan schijnen,
We mogen die lichtjes durven zien en met een standvastigheid van de
kameel, met de bevrijdende brul van de leeuw en met de onbevangen blik
van een kind.
Volgens mij is het al een stuk lichter dan 500 jaar geleden. Ons leven is
letterlijk lichter, we zijn van alle gemakken voorzien.
Maar de standvastige Johannes in zijn kamelenharen pij roept ons tot inkeer.
De adventstijd ís een tijd van inkeer. Wij verwachten het kind dat in ons
geboren wordt met kerst. Het kind is zich bewust van al het moois om zich
heen en waardeert dit zo, dat het al dat moois zal beschermen als een
leeuw.
Er zijn al ecologen die van woestijnen weer een groene oase maken, waar
het goed toeven is. Het is een spannende tijd, heel veel mensen laten zien
dat het wél kan, en dat we níet zoveel nodig hebben en dat we de natuur
weer de ruimte kunnen geven die het nodig heeft.

Laten we die weg gaan, de weg van licht en van het leven, de weg van de
standvastige kameel, de weg van bevrijdende kracht van de leeuw en de
weg van het kind, dat verwonderd om zich heen kijkt op deze schitterende
aarde.
Amen.
Stilte
Muziek van de organist
Open ruimte inleiden
De open ruimte is een open ruimte voor iets wat spontaan bij u naar boven
is gekomen, iets wat u graag zou willen delen, iets wat u bijvoorbeeld
eerder in deze week meemaakte of iets wat in u opkwam tijdens de dienst,
en wat u graag met ons wilt delen. Kortom, een ruimte voor alles wat naar
ruimte zoekt om gezegd of gezongen te worden en stilte mag daarvan ook
een onderdeel zijn. Neem gerust even de tijd.
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Laten we stil worden voor God, de eeuwige bron van leven,
Goede God,
We danken u voor het geboren zijn, voor de natuur, het dagelijks brood, dat
door mensen wordt gemaakt, brood om van te eten, maar we leven niet van
brood alleen,
wij danken u ook voor het geestelijk voedsel dat u ons schenkt in
eeuwenoude verhalen over een volk dat door de woestijn ging en over een
Johannes de Doper die de weg bereidde voor wie na hem kwam.
Over Jezus Christus, een van Geest vervulde mens,
het gelaat van God dat ons aanziet en verontrust.
Hij werd geboren in een stal en had de mensen lief
en leeft nog steeds in ons voort, zijn eigen dood en die van ons voorbij.
Hij is ons heilig voorbeeld van wijsheid en van moed

en brengt ons Gods eeuwige liefde nabij.
In zijn naam bidden wij voor mensen die naar de voedselbank moeten gaan
om genoeg eten te kunnen krijgen, dat zij weer licht mogen zien in hun
zware bestaan
voor mensen die voor hen dit voedsel bijeen verzamelen,
voor ondernemers voor artiesten, die hun plannen in duigen zien vallen, dat
er toch weer nieuwe plannen gemaakt mogen worden
we bidden ook voor zorgmedewerkers, op de ic’s, en ook
ambulancemedewerkers, die ons weer op de been helpen wanneer we ziek
zijn,
politiemedewerkers, die onze straten veilig houden, maar soms zelf onder
vuur komen te liggen.
We bidden voor mensen die de vluchtelingen helpen.
voor de mensen die moeten zwerven langs de grenzen van Europa, in het
laatste oerbos van Europa, tussen Polen en Wit Rusland,
ouders met kinderen, ze hebben niets, alleen de hulp die ze krijgen van de
mensen die in de buurt wonen. Laten we hopen dat die hulp voor hen op tijd
komt.
Ook bidden we voor beschermers van de natuur, die hun leven wagen voor
uw schepping en verjaagd worden van het land waar hun voorouders al
eeuwenlang woonden
We bidden voor mensen die zich in een dorre periode van het bestaan
bevinden,
dat zij weer licht zien in die tunnel en dat het einde ook dichterbij komt.
voor ouders en kinderen die getroffen zijn door de toeslagen affaire, dat zij
ondanks alles toch een goede kerst hebben,
voor mensen die te veel hebben, dat zij willen delen van hun rijkdom,
voor onszelf, dat wij ook delen van wat we kwijt kunnen, dat we steeds
meer mogen inzien dat we helemaal niet zoveel nodig hebben, dat we weer
als een kind kunnen leren kijken, onbevooroordeeld,

dat we steeds meer mogen zien dat de wereld mooi is en wonderschoon
dat dat er een rijkdom is waarvan we elke dag weer mogen proeven,
laten wij in stilte bidden wat niemand voor ons zeggen kan wat er leeft op
de bodem van ons hart.
-StilteLaten al deze gebeden samen komen in het gebed dat Jezus ons leerde zoals
de Maori christenen het Onze Vader bidden:
Eeuwige geest
Maker van de aarde
drager van pijn,
gever van het leven,
bron van al wat is en zal zijn
Vader en moeder van ons allen,
Liefhebbende God die in de hemel is
Moge de heiliging van uw naam
weerklinken door het heelal!
Moge de weg van uw gerechtigheid bewandeld worden
door alle volkeren van de aarde
Uw hemelse wil gedaan worden
door alle geschapen wezens,
Uw rijk van vrede en vrijheid
voede onze hoop en kome op aarde
Voed ons met het brood dat we deze dag nodig hebben
vergeef ons de pijn die we elkaar aandoen
sterk ons in tijden van verzoeking en beproeving
en hoed ons voor de zorgen die we niet kunnen dragen
bevrijd ons van de greep van alle kwaad
want u regeert in de heerlijkheid van de macht der liefde
Nu en in eeuwigheid
Amen
Slotlied 422 Laat de woorden die wij hoorden 1, 2, 3

Uitzending en Zegen
Laten wij gaan gedragen door Gods liefde, die ons raakt en die in ons
geboren doet worden het kind in onszelf. Deel uit van zijn liefde en zegen
daarmee elkaar. Hiertoe vragen wij om Gods zegen:
Goede God, bron van al het leven:
Zegen onze nachten en onze dagen,
zegen ons hart en ons verstand, onze handen.
zegen ons voor elkaar met liefde en trouw,
houd het verlangen naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde in
ons gaande en schenk ons leven. Amen.
Antwoordlied Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken

Hartelijk dank voor uw komst en een fijne zondag!
Collectes bij de uitgang voor het werk in de eigen gemeente en Amnesty International

