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Els van der Lugt

Voelen we ons verbonden?

Opening/welkom
Zang: Licht dat ons aanstoot GvL 489 blz.530
Openingsgebed
God,
wij kunnen en mogen leven vanuit de geest van Jezus
en zozeer van elkaar houden
dat Hij in ons midden zichtbaar wordt.
Moge zijn Geest in ons groeien
zodat wij Hem kunnen doorgeven
aan elkaar en aan alle mensen.
Dan wordt het leven warmhartig,
menswaardiger
en dus God-waardig. Amen.
Ontsteken van het licht in herinnering aan hen die
gestorven zijn.
Wij denken aan onze overledenen. Wij denken aan allen van
wie we afscheid moesten nemen en die we nog altijd missen.
Laat de vlam van deze kaars een symbool zijn van ons geloof
dat we over de dood heen in liefde met elkaar verbonden
blijven
Stilte
Muziek
Evangelie
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes 14, 15-21
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Als gij Mij liefhebt, zult
ge mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn
gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te
blijven: de Geest van de waarheid, voor wie de wereld niet
ontvankelijk is, omdat zij Hem niet ziet en niet kent. Gij kent
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Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet verweesd
achterlaten: Ik keer tot u terug. Nog een korte tijd en de wereld
ziet Mij niet meer; gij echter zult Mij zien, want Ik leef en ook gij
zult leven. Op die dag zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben
en gij in Mij en Ik in u. Wie mijn geboden onderhoudt, die hij
heeft ontvangen, hij is het die Mij liefheeft. En wie Mij liefheeft,
zal door mijn Vader bemind worden; ook Ik zal hem beminnen
en Ik zal Mij aan hem openbaren.
Stilte (± 10 minuten)
Gedachte ter overweging
Wat Ik van je vraag is eigenlijk heel eenvoudig – zegt God –dat
je liefhebt met heel je hart!
Muziek: Ave Maria
Psalm 66
Blazers blazen U
violen strijken uw naam
Gij hebt iets neergezet:
deze aarde, deze mensen.
Muren van water
doortocht op droge voeten
slaven bevrijden:
groot werk
Uw ogen gaan over de wereld
wat zien uw ogen?
Ik wankelde, jij greep mij vast.
Staan, rechtop, leven, zei je
je kunt het.
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En toen begon het pas goed,
het leven: water en vuur,
wielen snelden mijn hoofd over,
ik lag in deuken, maar kwam bij.
Dank U, zei ik, zacht, nederig-en toen
met overslaande stem:
dank dank genadige.
Dat je mij gekend hebt
niet hebt afgewezen
de afgrond in.
Gezegend zijt Gij.
(uit: 150 psalmen vrij; Huub Oosterhuis)

Zang: Een schoot van ontferming GvL 600, blz. 683
Gedicht
Een veld in bloei.
Een ontluikende kleurenpracht om mij heen.
Een wild boeket, knipoogt dankbaar
naar de zon.
Vandaag aanschouw ik met herwonnen rust
leven in al zijn vormen om mij heen.
Ik voel de magie van de lente
en strijk elegant neer in het struikgewas.
Zachtjes mompel ik tegen mezelf:
Vergeet later nooit,
hoe intens gelukkig je nu was.'
Verrijkt, aanbid ik opnieuw het leven
en leef dankbaar voort.
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Want ook ik
ben een kind van deze wereld
en van het hemelrijk
dat komen gaat.
Ingrid van der Weegen

Voorbeden
De geloofsgemeenschap die Jezus wil kennen,
heeft de andere voorspreker, de Geest van waarheid,
toegezegd gekregen.
Daarom durven wij tot de Heer bidden.
God, hoor ons bidden
en beziel ons met Uw Geest.
Bidden wij dat wij ontvankelijk zijn voor de komst van de Geest
en dat onze woorden en daden een teken mogen zijn
van Jezus die in ons leeft.
God, hoor ons bidden
en beziel ons met Uw Geest.
Bidden wij dat wij ontvankelijk zijn voor de komst van de Geest
En dat we niet alleen aandacht voor onszelf hebben,
maar ook oog en oor hebben voor anderen
en ruimte scheppen voor hun verhaal.
God, hoor ons bidden
en beziel ons met Uw Geest
Bidden wij dat wij ontvankelijk zijn voor de komst van de Geest
En bidden we voor de aangegeven intenties
……………..
God, hoor ons bidden
en beziel ons met Uw Geest
Zang: Hoort hoe god met mensen omgaat GvL 619, blz. 713
Couplet 1, 3, 12 en 13
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Onze Vader
Wie Mij liefheeft zal ondervinden hoe mijn Vader hem liefheeft,
leerde Jezus ons.
Bidden wij daarom tot zijn en onze Vader.

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Moeder van God en onze moeder,
Vol vertrouwen bidden wij tot U:
Schenk ons iets van uw geloof
En leer ons dienstbaar zijn aan de mensen.
Wees gegroet
Vredeswens
Heer Jezus,
geef ons woorden van vrede in de mond,
geef ons daden van vrede in de hand
en geef ons vrede in ons hart,
Gij die onze vrede zelf zijt.
Dan kunnen wij die vrede ook uitdragen
in de wereld waarin we leven.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven we die vredeswens ook aan elkaar door.
Mededelingen en collecte
Muziek
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Slotgebed
Het is niet gemakkelijk, God,
om voor U te kiezen met heel ons hart
en ons leven af te stemmen op de golflengte van het
evangelie.
Onze wereld is geïnteresseerd in andere dingen
dan solidariteit en rechtvaardigheid.
En toch geloven wij
dat Gij de garantie zijt voor ons geluk.
Geef ons daarom een duw in de rug
telkens als onze twijfel groter dreigt te worden dan ons geloof.
Help ons U en de ander warmhartig lief te hebben
en ons leven te laten inkleuren door uw tederheid. Amen
Zending en zegen
Zegenen wij elkaar.
Wees elkaar nabij.
Wees herder en hoeder
de een van de ander.
En moge God ons en alle leven zegenen
met het geloof en het vertrouwen
dat was in Jezus Christus,
in de naam van de Vader
de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Zang: De steppe zal bloeien GvL 591 lz. 668
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Liefhebben
is beschutten
zonder vast te houden,
ruimte scheppen
in tijd en eeuwigheid.
En daarom zeggen :
doe maar,
ga maar,
zo lang, zo ver
als nodig is.
Kijk maar niet om.
Ik wacht. Ik blijf.
Liefhebben
heeft te veel voeten in de aarde
om zonder verdriet
te kunnen zijn.
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