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Mededelingen

Welkom

Aonsteken von de koars

We zingen hierbij : Kom tot ons o heilige geest

i0 Kom. heil'ge Geest Tui amorts lgnenl
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lntochtslied: Uit onze stad

{, it on 7. Stad

i1-\Èï-r 111 clïl\
-l.J

om hier jour,r, rvoord

Doe ons Cit

dat rvii

C)m met el kaar- te

sllre

uur van Jou- \'er-staan

dag- be

Jij die ons in jou,,v handen houclt.
ciie ons dc aarde toevertroLl\\'t.
dce ons vanda:rg belevett
(i.vat rvordt gezegd. gehuilci, vermoed:)
ciat ieder zingen, bidc1en uoet
orn vol en vlii te leven.

Ji1 b:engt ons aan onszclf ','oorhij'jij maakl ons anders dan rvrl zijn.
ii.j maakt ons tt-rt een r,r.'oncier.

\\ant niet ten clode leven u'ij
l'ïlar1r vocrr het 1e'"'en. licht en vnj.
ecn licd in onzc mcnden.

Raak cns cian metiouw aclem aan.

nu r.r,'ij hier zingencJ samen staan

en orl jor,nv zd,qen bidden.
In onze ogen breng-iouw iicht,
geefons vandaag een nieuw geztcht.
kom in ons mensenmidden.

MLtz.iclt: Chri.t Fi(:tl( r

\ (tll sta:rl - en steen

huis- bij - een

ken.

staan

le-



Drempelgebed

Als wij niet meer geloven dat het kan
Wie dan wel?
Als r.l'ij niet meer vertrouwen op houden van
\\/ie dan wel?
Als r.r'ij niet meer proberen
Om van fouten r,l'at te leren
Als u'rj 't getrj niet keren
Wie dan u'el?

Als wij niet meer zeggen hoe het moet
Wie dan wel?
Als u'rj niet meer weten wat er toe doet
Srie dan vr'el?

Als wij er niet in slagen
De ideeen aan te dragen
Voor een kans op betere dagen
\Á,'ie dan u,el?

Als u'ij niet meer geloven dat het kan
Wie dan wel?
Als w.ij niet meer komen. met een pian
Wie dan wel?

Als u,'ij er niet voor zorgen
Dat de toekomst is geborgen
Voor de kinderen van morgen
\triie dan wel?

Ais uij onszelf niet dwingen
Fen gat in de Iuchr re zingen
\\-aar zi.i in kunnen springen
Wie dan r.'r'el?

Patil van Vliet

Zingen: Kyrie

85 Kyrie 12



Thema: Inspirotie

Stilte

Lied :

Mathilde Santing - Inspiratie

Hoe komt een idee ooit tot stand
Kan zo'n gedachte ontstaan
Waar komt dat helder ogenblik
Dat inzicht toch vandaan
Dat komt door ons, zin voor zin
Gaven rvij die woorden in
Die fluisterden n'ij toe

Hoe kreeg jij ooit een idee
Vroeg jij je dat nooit eens af
Het lvas de stem van een van ons
Die jou het inzicht gaf
De stem r.an iemand als rvij
Onzichtbaar aan je zij
Zo luisterde jij toe

Je noemde het inspiratie
Adem van de geest
lnspiratie
Maar wij zijn het steeds geweest

Zo krijgt het kind een idee
Zo vindt de man wat hij zoekt
Zo wordt de sten'eling een held
Zo rvordt vooruitgang geboekt
Dat komt door iemand van hier
de mens bereikt op die manier
Het hogere niveau

Ooh noemde het inspiratie
Adem van de geest
Inspiratie
N{aar wij zijn het steeds geweest

Noem het inspiratie
Zo noemt rnen het meest
En dat is het ook
De ingeblazen adem
Van de geest



Verwerking: Wat en wie inspireert jou

Wie ben je dankbaar

Lied: Een mens te zijn op aarde

Ëen fnefts ce zijn sp aarde

Eei: rnens te ziin 0D À^t-lcr

OF bo ren ztjr',

boor -

&zr ÁorL\-

le - ven r/an Ce r,vind"

De bomen hebben worreis
de bomen mogen stevig staan
rrlaar mefi.sen moeien r,'erder gaan.
De bcmen hebben worreïs
tnaar mensen gaan vcorbij.

De r,,ossen hebben holen
de rnensen wet€n heg noch steg
zijn aldjd naar hun huis op \,veg.

De vossen hebben hslen -
maar wie is anze r,r,egl

voor-goed

Le - I'ens-iaag

-ueÍ} mens te



O Heer, maak mij een werktuig van Uw vrede

O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede:
zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat,

dat ik vergeef waar men elkaar beledigt.
dat ik verenig waar men strijdt,
Cat ik de waarheid spreek waar dwaling heerst,

dai ik het geloof breng waar twijfel terneer drukt,
dat ik hoop wek waar vertwijfeling heerst,
dat ik Uw licht ontsteek waar duisternis is,

dat ik vreugde breng waar ieed woont.

O Heer, laat mij er naar streven niet dat ik getroost word,
r-naar dat ik troost breng,

niet dat ik begrepen word, maar dat ik de ander versta,
niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb.

Want wie geeft, ontvangt,
wie zich zelf vergeet, die vindt,
wie vergeeft, hem wordt vergeven
en wie sterft, ontwaakt ten eeuwigen leven.
Amen

Fi'anciscus van Assisi 1,182-L226 -

Collecte

Zegenbede

Zegenbede
Do Forrrnrioe i< riÁnr ip nm rr .{ê irricto raros tc..,b- ,, -è .i wtjzen.
Hij is achter je om u je de armen te sluiten en om u te beschermen tegen gevaar.

Hij is onder je om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen.
Hij is ln je om je te troosten als je verdriet hebt.
Hij omgeeft je als een beschermende muur, wanneer anderen over je heen vallen.
Hij is boven je om je te zegenen.

Zo zegene je de teuwige, vandaag en alle dagen van le leven

Uitzendíng: Go

iol ner ul - ter-ste.

daar zal lief - de zijn: ga.

(herhalen zo r&qk men wíl)



De opbrengst van de collecte van 3 november 2013 was voor 5t. Vluchteling Noord Nederland en

bedroeg € 200,50.

De jaarlijkse bijdrage is € 100 p.p. Graag storten op banknummer 29.61.64.151- t.n.v. de

Oecumenische Basisgroep. We hebben een ANBI status, zodat de giften aftrekbaar zijn.

Aan deze viering werkten mee: Ali Koolhaas, Gerda Molenaar, Kees van Kordelaar en Johanna

Ba ndstra.

Muzikale begeleiding: Rieki Kleinhesselink.

De volgende viering is op 5 januari 2014.


