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LUIDEN VAN DE KLOKKEN

STILTE

OPENINGSTEKST

U aanroepen
heelt de zieke,
aan U denken
geeft de arme grootheid, 
U te gedenken
ordent ons leven.
Uit uw bestaan
ontvangt onze zwakheid sterkte,
in uw naam 
richten wij ons op

MUZIKALE OPMAAT

PSALMGEBED - uit Psalm 63

God, mijn God, naar U blijf ik zoeken,
mijn ziel dorst van verlangen naar U;
al wat ik ben smacht naar U
in een troosteloos dor land zonder water.

Hoe zag ik in de tempel op U,
om uw macht te ontwaren, uw grootheid:
uw genade gaat boven dit leven.
En mijn lippen spraken uw lof.

Kon ik zó heel mijn leven U prijzen,
uw naam noemen, de handen geheven:
kracht vind ik als door kostelijke spijs,
jubelend ligt mij uw naam op de lippen.

Waart Gij niet immer mijn hulp?
Onder uwer vleugelen schaduw
heb ik mijn jubel gezongen:

U zoekt mijn hart – U hangt het aan.
Uw hand zal mij vast blijven houden.

MUZIEK 

LEZING – uit Romeinen 8: 31-39



Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen 
ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons 
allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods 
uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen 
veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan 
de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van 
de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, 
gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood 
en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk 
dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch 
leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch 
diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van 
de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

MUZIEK

GEBEDEN

God onze Vader, 
behoed ons voor de wanhoop, 
de ultieme bekoring van onze tijd. 

Want het laatste wat men Gods kinderen ontnemen kan 
- na het geloof en na de liefde - 
is juist de tere plant van de hoop, 
het laatste wat wij mensen nodig hebben
om te overleven in barre tijden. 

Heer, laat niet toe dat wij wegzinken 
in die verzoeking, 
dat wij en alle mensen 
geen hoop meer zouden hebben. 
Want dit is pas de dood, voorgoed: 
het doven van de hoop. 
Behoed ons voor zulk sterven. 
Amen. 

LUTHERS AVOND GEBED

Blijf bij ons, want het is avond
en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.



Blijf bij ons in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

LIED: Ga met God

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

SLOTTEKST

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 
bij alles wat ons te doen staat, 
alles wat we beleven mogen, 
alles wat ons overkomt. 
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 
in het leven dat we samen delen, 
zo kwetsbaar als het is. 
Mogen wij vandaag  
voor elkaar een zegen zijn, 
in ons verschillen en ons gelijken.
Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam: 
Vader, Zoon en heilige Geest. 
Amen.


