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"Whot o wonderful world,,(Louis Ármstrong)

WELKO^A , Opening en Meded elingen

Aonsteken von de koors

" wij vieren God ors het richt ín de mensen ontstoken,
de zon van vrede en vrijheid in ons oongestoken,
Zil gaot ons voor, gerechtigheíd is hooi spoor,
tot vrede zal zijn ontloken,,

Zingen Dit is de dag von het licht

lenvan

van nieu - we dem. van

duis - ter ont - he

3. Orn goed te weten dat wij zijn geroepen tot vrede,

:T :i"l vertoren te zijn aàn áuá" ,."iotircjJ",
om op te staan en nieuwe wegen te gaan
is deze dag ons gegeven.

te, nteuw

toe - komst zal



Inleídíng op het themo

Líed: "Goed ís dot je niet doet wot slecht is,,

Psalm l, vrij
1. Koor; 2. Allen;

Verzameld liedboek

dat je niet doet

nier ach - rer op - Iich-ters aan loopt

met mer Ploert en

ruet je schou - ders op

'ploen en schen-der, ach zo is de we - reld'.

'heb je te lief

als jij de

ar - me, doe hen recht, _--

Lezing: /tlicho ó:8

Hig heeft Je geleerd mens
wot goed is
en wot de Ene von je vroogt:
dot je recht doet
de verbondenheid liefhebt
en zorgvuldig de weg gaat met je God.

die woor- den _ zeg ze voor ie uit

ge-ze - gend ben je, eenboomaanstro-men

Ie - vend wa - ter, vruch-ten zul je dra _ gen

-

Op - lich-ter, on - ge-ze-gend zal je zijn._

-
Een srorm steekt íp

-
leeg - te in.-.-.--

Schen - der heult

ie waait de

Goed is dar je goe - de woor_den o - ver-weegt en

ls_--

te ver - stand,



de, mijn

LÍed : Aarde míjn oorde (Aon jou dit lied nr3)

men - sen

sif daalt

Uítleg door Cobí

Líed: Het lied von de dwsze moeder (Evo's ried nr 31)

op - dat de - hoord,

--*ï-*-**
::=: --

voor wie ik wer hbr wa _ pen van het woord:

aar - de, diep ont_ luis

en ver- vuild en lucht

bo- men

laat- ste uur met

staan er - bij, ont_ bla

ver-hef-fen,

spra -ke -lo-ze wordt

al - ieen dat kan de on - der,a"r, -ï;;;-i;



L.

.t.

6.

Hij zal niet ongemerkt zijn hebzucht voeden
naar rijkdom en bezit en overmachr.;
ik neem het woorcl en breek zijn brute kracht,
mijn roep wil de onmondige behoeden.

Ik noem je naam, de wereld zal hem horen,
ge€n mens kan zeggen dat hij het niet wist,
Jouw naam doorbreekt als een klaroen de mist
en zal de werkers van het kwaad versloren.

l)an zal een lied door alie srraren klinken
en dansers scharen zich aaneen op ,t plein,
er zal muziek, gelach en vreugde zijn,
En niemand zal nog ooit het rechr verminken.

Verwerkíng

al-le

2 Niet voor schuren,
die niet duren,
gooft 6ij vruchtboorheid,
moor opdot op oorde,
in uw goede goorde,
níemond honger líjdt.

Gezongen gebed

den Jou, doe ons her - le

4

in der aar - de schoot,

moe-ten wg_[ ver-gel - den, -

voor 't daag -lijks

leer ons de len



Collecte

Lied: De toekomst is ol goonde vers 1,4 en 5

r. De toe - komst is al gaan _ de,

vin - den land.

z. De toekomst is al gaande,
schept doorgang door de vloed,
dwars door het ongebaande
een pad dat voortgaan doet.

3. De toekomst is al gaande,
een bron in de woestijn
zingt tegen het vergaan in:
de dood zal niet meer zijn.

4. De toekomst is al gaande,
verborgen en gezien,
een stem die te verstaan is.
een God die draagt en dient.

5. De toekomst houdt ons gaande,
voeÉ ondanks tegenstand
ons uit het doods bestaande
naar nieuw, bewoonbaar land.

Zegen
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