
KYRIEGEBED  Naar psalm 31:11,12,16 Karel Eykman
In uw adem beveel ik mij aan

Doodmoe was ik, doodop 
ik wilde aan niets meer iets beleven
Ik was als de dood om de stad in te gaan
Mijn hoofd was dof, mijn oigen dof
was ik uit uw oog verloren?
Ik stond met lege handen

Maar uw zucht van verlichting
is mij aan komen waaien
Uw wind in mijn zielen blies over mij heen
Met lef om te levenskrachtkan ik mijn adem weer halen
Nu ik door u opgevangen ben
met open handen

besloten met zingen: LB 103 e in het engels en nederlands

Bless the Lord my soul and bless God's holy name
Bless the Lord my soul die mij het leven geeft

Prijs de Heer mijn ziel en prijs zijn heil'ge naam
Prijs de Heer mijn ziel die mij het leven geeft

Het geheim in de Doos –  de kinderen gaan naar hun eigen viering



SCHRIFTLEZING: Genesis 1: 1- 10

ZINGEN: LB 322

LEZING: Ordelijk

Mijn kast is opgeruimd
en nu nog even –
dat had ik steeds verzuimd –
mijn leven.

Ik bind mijn kinderangsten
te zamen met een strik.
Ze kijken naar mijn handen
met een vergeelde blik.

En wat ligt daar, in godsnaam…
een kluwentje oud zeer.
Ik trek er even aan:
’t is niet elastisch meer.

Een paar el oud geloof,
dat wind ik om een klos
voor ’t sterfbed. Stel je voor,
dat lag daar zomaar los.

En hier ligt mijn Vertrouwen
dat alles Goed zal komen.
Wel wel, ik dacht dat Stientje
dat al had meegenomen.

Dit werk is gauw gebeurd
en ’t is niet eens meer treurig.
Gordijntjes voor de kast
en ’t is zo keurig!

Nu enkel nog mijn heimwee
en mijn gevoel voor jou.
Daar zijn geen laatjes voor.
De wereld is te nauw.

Annie MG Schmidt

ZINGEN: LB 845

OVERWEGING

MUZIEK

Op de kringviering woensdag spraken wij over

Heb jij iets wat voor een ander rommel is en voor jou juist een schat? Of 
omgekeerd?
Wat is voor jou het beste? Rommelig? Of juist schoon en opgeruimd?
Ruim jij wel eens de rommel van een ander op? Of ben jij zelf geholpen om 
op te ruimen?

MEDEDELINGEN

DANK- EN VOORBEDEN, STIL GEBED, 
GEBEDEN BIJ DE KAARSENBOOM

Na elke twee of drie kaarsjes wordt het lied gezongen:  LB 833 

 Neem mij aan zoals ik     ben.             Wek in    mij   wie ik zal    zijn.

Druk   uw       zegel     op   mijn   ziel     en       leef      in         mij.

besloten met onze Vader verborgen (Verzameld Liedboek 250)



ZENDING EN ZEGEN, 

Gezegend is je weg,
dag aan dag, stap voor stap.
Gezegend is wat je lukt en wat je mislukt.
Gezegend zijn de mensen die je gelukkig maken.
Gezegend zijn de mensen die je stenen in de weg leggen.
Gezegend is wat je bezig houdt en wat je rust geeft.
Gezegend is je weg,
dag aan dag, stap voor stap.
Ga jouw weg in vrede,
God gaat met jou –
Vader, Zoon en heilige Geest,

besloten met Verzameld Liedboek 235 (achterin uw liedboek)
Gij levende eerste en laatste moeder vader God onspreekbaar
boven onze woorden uit: zegen uw mensen die hier nu zijn
en al uw mensen waar ook ter wereld
doe lichten over ons Uw aangezicht en geef ons vrede




