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Meditatief orgelspel

Welkom door kerkenraadslid en mededelingen

Ontsteken van het licht

Aanvangslied: 276  1, 2, 3 - Zomaar een dak boven wat hoofden tekst Huub Oosterhuis
melodie: Valerius Gedenkklank

1. Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte open staat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnen gaan
om recht voor God te staan.

2. Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.

3. Tafel van Een, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.

Bemoediging en groet

Antwoordlied: Tot U, Heer, is ons hart gericht
Hier zijn wij, open voor Uw licht
Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd
Kom tot ons, Eeuw’ge in de tijd. Amen
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Inkeer – Gebed  

Lied: 221  1,2, 3  - Zo vriendelijk en veilig als het licht tekst: Huub Oosterhuis
melodie: Bernard Huijbers

1.  Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2.  Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3.  Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Lezing  Lucas 24: 13 - 35

Lied 646  1, 2, 3, 4 - De Heer is onze reisgenoot Tekst Jaap Zijlstra
Melodie Jan Pasveer

1. De Heer is onze reisgenoot,
Hij die ons zijn gezelschap bood
en sprekend over kruis en graf
geduldig tekst en uitleg gaf.

2. Zo valt een lange weg ons licht,
de schrift opent een vergezicht
en brengt verdwaalden dicht bij huis,
verloren zonen komen thuis.

3. De avond daalt, blijf bij ons Heer!
Hij zet zich aan de tafel neer
en breekt het brood en schenkt de wijn,
die gast, het moet de gastheer zijn!

4. Wij keren naar Jeruzalem,
ons brandend hart verneemt zijn stem,
Hij deelt met ons het dagelijks brood,
de Heer is onze reisgenoot.

Overdenking
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Stilte

Orgelspel

Voorbeden
Stil gebed
Gezongen  Onze Vader, melodie N. Rimski-Korsakov

Slotlied: 612  1 2 3 - Wij komen als geroepen tekst: Sytze de Vries
melodie: Heinrich  Schütz

1. Wij komen als geroepen
en aan het licht gebracht.
Het leven te begroeten
heeft God ons toegedacht.
Wij komen als geroepen,
getekend met een naam,
van ongeweten toekomst
de mede-erfgenaam.

2 .Geroepen om te leven,
gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede,
van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen
uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade,
het donker al voorbij.

3. Getekend voor ons leven
als kind'ren van het licht,
gezaaid op hoop van zegen,
de dag als vergezicht.
God, breng ons zelf op adem
en treed in ons bestaan.
Bezegel onze vreugde
hier met uw eigen naam!

Uitzending en Zegen  

Allen zeggen: Amen

Collectedoel: Stichting Vluchteling, u allen wel bekend. Deze stichting zet zich wereldwijd in voor
opvang en begeleiding van vluchtelingen en ontheemden. Ook zorgt de stichting voor hulp bij acute
nood met onderdak, voedsel en medische zorg.
Uw bijdrage voor Stichting Vluchteling en voor de eigen gemeente kunt u overmaken op het
bankrekeningnummer van de Remonstrantse gemeente Alkmaar, NL30 INGB 0000.23.36.38


