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Orgelspel

Welkom

Aansteken van de Kaarsen

'Wij scholen samen rond het Woord..'
(wijs: God roept ons…)

Wij scholen samen rond het Woord
dat ons van God verhaalt.
De Geest schrijft het met vuur en vaart
in onze eigen taal.
Wij leven van dit gouden Woord
dat nieuwe wegen wijst.
Het biedt aan ieder onderdak
die naar Gods toekomst reist.

Wij vieren hoe zijn eerste Woord
ons met elkaar verbindt;
te zingen van zijn liefde maakt
ons tot een huisgezin.
Wie door zijn Adem wordt bezield
gaat nooit de weg alleen;
wij raken aan elkaar gehecht
over de grenzen heen.

Begroeting

Gebed

Lied 1010: 'Geef vrede, Heer, geef vrede…'

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.

Geef vrede, Heer, geef vrede,



de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

Gebed om de Geest

Introductie

Schriftlezing: Handelingen 16: 25 t/m 34 (NBV21)
Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze
lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar
hen. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de
gevangenis op haar grondvesten trilde; alle deuren sprongen open en bij
iedereen schoten de boeien los. De gevangenbewaarder schrok wakker,
en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis openstonden, trok hij
zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen
ontsnapt waren. Maar Paulus riep hem luidkeels toe: ‘Doe uzelf niets
aan, we zijn immers nog allemaal hier!’ De bewaarder vroeg om een
fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de
grond. Hij bracht hen naar buiten en vroeg: ‘Heren, wat moet ik doen om
gered te worden?’ Ze antwoordden: ‘Geloof in de Heer Jezus en u zult
gered worden, u en uw huisgenoten.’ En ze verkondigden de boodschap
van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonde. Hoewel het
midden in de nacht was, nam hij hen mee en maakte hun wonden
schoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. Hij
bracht hen naar zijn woning en zette hun daar een maaltijd voor. Hij en
al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat zij nu in God
geloofden.

'Halleluja' van Mozart

'De zachte krachten zullen zeker winnen',
Henriette Roland Holst

De zachte krachten zullen zeker winnen
in 't eind - dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zo 't zweeg zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren van binnen.



De machten die de liefde nog omkluistren
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen,
dan kan de grote zaligheid beginnen
die w'als onze harten aandachtig luistren

in alle tederheden ruisen horen
als in kleine schelpen de grote zee.
Liefde is de zin van 't leven der planeten,

en mense' en diere'. Er is niets wat kan storen
't stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten:
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.

Zingen: Lied 791 'Liefde, eenmaal uitgesproken…'

Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij u kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

Overweging

Muziek

Gebeden

Stilte

Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.



Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
tot in eeuwigheid.

Mededelingen

Slotlied: 657: 'Zolang wij ademhalen…', 1, 3 en 4

Zolang wij ademhalen
schept gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

Zegenbede

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.



Orgelmuziek

Gaven

Als u het belangrijk vindt dat het geluid van de Vereniging van Vrijzinnigen wordt gehoord in
Kampen en omstreken, dan kunt u lid van onze vereniging worden. Als u al lid bent van een
ander kerkgenootschap, dan is dat geen bezwaar; u hoeft dat niet op te zeggen. Voor een
minimumbedrag van 50 euro per jaar kunt u volop meepraten en -doen! Voor informatie:
secr.vvvkampen.nop@gmail.com.

Als u door wilt praten over de inhoud van deze dienst, of als u opmerkingen of suggesties
heeft, kunt u mailen naar Anneke van der Velde: veld5834@planet.nl. Welkom!
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