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Welkom en mededelingen  

Aansteken kaars                      

   

Licht van God, kom in ons huis en ga met ons mee. 

 

Intochtslied: Zingen: In de veelheid van geluiden 

Ld 283-uitTussentijds: 1, 2 en 3 

In de veelheid van geluiden 

in het stormen van de tijd, 

zoeken wij het zachte suizen 

van het woord, dat ons verblijdt  

 

En van overal gekomen,                    

drinkend uit de ene bron, 

bidden wij om nieuwe dromen, 

richten wij ons naar de zon 
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Want wij mensen op de aarde 

raken van het duister moe. 

Als uw hart ons niet bewaarde 

sliepen wij ten dode toe. 

 

Laat uw dauw van vrede dalen 

in de voren van de tijd. 

Vat ons samen in de stralen 

van uw goedertierenheid. 

 

Die ons naam voor naam wilt noemen, 

al uw liefde ons besteedt, 

zingend zullen wij U roemen 

en dit huis zingt met ons mee! 

Drempelgebed 

Lezen: Genesis 11 verzen 1:9 

Inleiding en toelichting 

Lied:  Vers 1 Die chaos schiep tot mensenland 322:1 

Die chaos schiep tot mensenland, 

die mensen riep tot zinsverband, 

Hij schreef, ons tot bescherming, 

zijn handvest van ontferming. 

Hij schreef ons vrij, met eigen hand. 

Schrift die mensenoorsprong schrijft. 

Woord dat trouw blijft. 
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Muziekstuk 

Een deel uit Wagner’s Ring des Nibelungen 

Verwerking 

Zingen Eva’s Lied 39  Verborgen in oude verhalen 

  

Verhalen die jong zijn gebleven                        Wij leven zelf nieuwe verhalen  
want ook ons bestaan wordt verwoord          waarin ons de geest tegenkomt  
in tijdloze, steeds nieuwe beelden                   als groots en geweldig ervaren,  
sinds eeuwen door mensen gehoord.             als ruimte en rust in een storm.  
Z’omsluiten ons warm als een deken,             Wij zeggen weer voort wat wij zagen  
ze nemen ons op en gaan voort.                       verhaal waar geen einde aan komt.  
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Verwerking 

Zingen Tussentijds 217  Melodie:  Ik wil mij gaan vertroosten 

Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd, 

maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt: 

dat oorlog is geboden en vrede niet mag zijn, 

dat mensen mensen doden, 

dat wij die mensen zijn. 

  

Wij die nog mogen leven van hoop en vrees vervuld, 

aan machten prijsgegeven aan meer dan eigen schuld, 

wij die God weet hoe verder tot hiertoe zijn gespaard, 

dat wij toch nooit erkennen het recht van vuur en zwaard. 

  

dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt, 

dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt, 

dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft, 

dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft. 

 

Gebeden 

Collecte 

EBOLA: KNOKKEN VOOR ELKE PATIËNT 

ARTSEN ZONDER GRENZEN 
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Zingen: Iona 44

Vers 2 

Neem de tijd en noem me bij de naam 

Neem de tijd, maak heel 

Wie ik ben en wat ik was, 

Wat mijn ziel verdeelt. 

Vers 3 

Neem de zwaarte van mijn hart 

Neem mijn diepe spijt, 

En raak met uw eenheid aan 

Wat mijn aandacht splijt. 
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Vers 4 

Neem het kleine kind in mij 

Dat de groei niet waagt 

Laat uw Zoon mijn baken zijn 

Help me recht te staan. 

Vers 5 

Neem mijn gaven, mijn talent, 

Neem wat zich ontplooit. 

Neem mijn leven, maak het groot, 

Dat ik word en ben. 

WEGZENDING: Lied Vrede wens ik je toe. (Canon)

-----------------------------------------------------------------oOo------------------------------------------------------------- 
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Koffie / Thee                                                                 

 

De collecte-opbrengst van 7 november 2014. was € 247. 

 

De gevraagde jaarlijkse financiële bijdrage is nu € 150 p.p.. Graag storten op 

banknummer NL10RABO0152359230 t.n.v. Oecumenische Basisgroep Heerenveen.                                                                      

We hebben een ANBI-status, zodat giften aftrekbaar zijn. 

Aan deze viering werkten mee: Jan-Gert Medendorp, Riet van den Berg, Anneke Boxman 

en Johanna Bandstra en Nel van den Briel.        

Muzikale medewerking: Rieki Kleinhesselink en het koortje. 

De volgende viering is op zondag 04 januari 2015. Het thema is: Verbonden tussen 

God en Abraham. 


