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Openingslied: Een wereld van geborgenheid
Een wereld van geborgenheid,
van mensen elkaar toegewijd,
is onze droom: God maakt het waar
dat wij toch leven voor elkaar.
Zo vormen wij een levend huis,
een kerk, voor ieder mens een thuis,
een plaats waar steen tot leven komt,
waar haat en kwaad en angst verstomt.
Een open deur een welkomstwoord,
dat wordt gesproken en gehoord.
Het Goede Nieuws wordt werk’lijkheid
voor wie tot delen is bereid.
Geestkracht die mensen leven doet,
de hoop die onze dromen voedt,
ontvangen wij en geven door
al gaandeweg in Jezus’ spoor.
Begroeting en woord van welkom
Gebed om ontferming
Goede God, Gij roept mensen in Uw dienst,
Gij helpt hen over hun ontoereikendheid heen.
Gij stelt mensen in staat om in de wereld een roeping te vervullen.
Heer, onferm U over ons
A. Heer, ontferm U over ons.
Goede God, Gij draagt uw Woord over aan mensen.
Wie machteloos is, reikt Gij de helpende hand
om af te breken wat verkeerd is, om op te bouwen wat goed is.
Christus, ontferm U over ons
A. Christus, ontferm U over ons
Goede God, door de handen van mensen zijt Gij zichtbaar op aarde.
Gij helpt ons over onze angst en kleinheid heen.
Gij geeft ons moed en vertrouwen
om te bouwen aan een nieuwe wereld.
Heer, ontferm U over ons
A. Heer, ontferm U over ons
3.

Lofzang: Alles wat adem heeft, love de Heer (psalm 150-II)
Alles wat adem heeft, love de Heer (2x)
Looft God in zijn heilig domein,
looft Hem in zijn groots firmament,
looft Hem om zijn daden van macht,
looft Hem krachtens zijn mateloze grootheid.
Alles wat adem heeft, love de Heer (2x).
Looft Hem met de stoot op de ramshoorn,
looft Hem met harp en met citer,
looft Hem met handtrom en reidans,
looft Hem met snaren en fluit.
Alles wat adem heeft, love de Heer (2x).
Looft Hem met slaande cymbalen,
looft Hem met klinkende cimbels.
Alles wat adem heeft, love de Heer! God lof!
Alles wat adem heeft, love de Heer (2x).
Eerste lezing: Exodus 22, 20-22. 24-26
Zo spreekt de Heer:
Gij moet een vreemdeling niet slecht behandelen
en hem het leven niet moeilijk maken,
want ge hebt zelf als vreemdeling in Egypte gewoond.
Weduwen en wezen zult ge geen onrecht aandoen.
Als ge hun tekort doet en hun klagen tot Mij opstijgt,
dan zal Ik gehoor geven aan hun klagen.
Als gij aan iemand van mijn volk geld leent,
aan een noodlijdende in uw omgeving,
gedraag u dan niet als een geldschieter.
Ge moet geen rente van hem eisen.
Als gij iemands mantel in pand neemt,
dan moet ge die vóór zonsondergang aan hem teruggeven.
Hij heeft niets anders om zich mee toe te dekken,
het is de beschutting van zijn blote lichaam, hij moet er in slapen.
Roept hij tot Mij om hulp, dan zal Ik hem verhoren,
want Ik ben vol medelijden.
Woord van de Heer.
A. Wij danken God.
4.

Tussenzang: De Heer is mijn licht en mijn heil… (psalm 27)
De Heer is mijn licht en mijn heil; wie zou ik dan vrezen?
De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen?
De Heer is mijn burcht, mijn behoud: voor wie zou ik beducht zijn?
De Heer is mijn licht…
Dat éne vroeg ik van de Heer, dat is al mijn verlangen:
daar te zijn in het huis van de Heer, al de dagen mijns levens.
Heer, hoor mijn aanroep tot U, geef mij genadig uw antwoord.
Gij zegt en mijn hart spreekt het na: “zoek mijn aanschijn”.
Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken.
De Heer is mijn licht…
Evangelielezing: Mattheus 25, 31:46
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
'Wanneer de mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van
alle engelen, dan zal Hij plaats nemen op zijn troon van glorie.
Alle volken zullen voor Hem bijeengebracht worden en Hij zal ze in
twee groepen scheiden, zoals de herder een scheiding maakt tussen
schapen en bokken. De schapen zal Hij plaatsen aan zijn
rechterhand, maar de bokken aan zijn linker.
Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand zeggen:
Komt, gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het rijk
dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld.
Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven,
Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven,
Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen.
Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed,
Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht,
Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht.
Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden en zeggen:
Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven?
En wanneer zagen wij U als vreemdeling en hebben U opgenomen,
of naakt en hebben U gekleed?
En wanneer zagen wij U ziek of in de gevangenis
en zijn U komen bezoeken?
De Koning zal hun ten antwoord geven: Voorwaar Ik zeg u:
Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders,
hebt gij voor Mij gedaan.
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En tot die aan zijn linkerhand zal Hij dan zeggen:
Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur
dat bereid is voor de duivel en zijn trawanten.
Want Ik had honger en gij hebt Mij niet te eten gegeven.
Ik had dorst en gij hebt Mij niet te drinken gegeven.
Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij niet opgenomen,
naakt en hebt Mij niet gekleed.
Ik was ziek en in de gevangenis en gij zijt Mij niet komen bezoeken.
Dan zullen ook zij antwoorden en zeggen:
Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig
of als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis,
en hebben wij niet voor U gezorgd?
Daarop zal Hij dan antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u:
al wat gij niet voor een van deze geringsten hebt gedaan,
hebt gij ook voor Mij niet gedaan.
En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf,
maar de rechtvaardigen naar het eeuwig leven'
Woord van de Heer.
Wij danken God.
Acclamatie: Naar de Zaligsprekingen van Taizé
Denk aan ons, Heer onze God, op de dag dat U regeert.
Juicht en zingt Gij allen vol vreugde,
het loon in de hemel is groot.
Overweging
Lied: Ave Generosa - Hildegard von Bingen
Ave generosa gloriosa et intacta
puella, tu pupilla castitatis,
tu materia sanctitatis, que Deo placuit.
Nam hec superna infusio in te fuit,
quod supernum Verbum in te carnem induit.
Tu candidum lilium quod Deus ante omnem creaturam inspexit.
O pulcherrima et dulcissima,
quam valde Deus in te delectabatur,
cum amplexionem caloris sui in te posuit,
ita quod Filius eius de te lactatus est.
6.

Venter enim tuus gaudium habuit
cum omnis celestis symphonia de te sonuit,
quia virgo Filium Dei portasti,
ubi castitas tua in Deo claruit.
Viscera tua gaudium habuerunt
sicut gramen super quod ros cadit
cum ei viriditatem infundit, ut et in te factum est,
O mater omnis gaudii.
Nunc omnis ecclesia in gaudio rutilet
ac in symphonia sonet
propter dulcissimam Virginem
et laudabilem Mariam,
Dei Genitricem. Amen.
(Vertaling: Gegroet, adellijk geborene, gegroet, geëerde en ongeschondene,
gij, maagd, bent de doordringende blik van kuisheid,
het materiaal van heiligheid – degene die God behaagt.
Want de vloed van de hemel stroomde in jou,
zoals het woord van de hemel in u bekleed was met vlees.
Jij bent de lelie, glanzend wit, waarop God zijn blik heeft gefixeerd,
voordat al het andere geschapen is.
O mooi, o lief! Hoe diep is die vreugde die God in u ontving,
toen Hij zijn warme omhelzing om je heen wikkelde,
zodat zijn Zoon aan uw borst werd gezoogd.
Je baarmoeder verheugde zich, uit jou klonk de hele hemelse symfonie.
Want als maagd heb je de Zoon van God gebaard –
in God straalde uw kuisheid helder.
Je vlees verheugde zich, net als een grasspriet waarop de dauw is gevallen,
groenheid erin om te bezielen – precies zoals het jou overkwam,
o moeder van alle vreugde!
Dus nu straalt de hele Kerk in vreugde,
als de dageraad weerklinkt in symfonie door jou, de lieve Maagd,
en alle lof waard, Gods moeder. Amen.)

Voorbede
Acclamatie:

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,
die mij heeft gezien, eer ik werd geboren.
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Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw Naam worde geheiligd,
uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren; en breng ons niet in
beproeving; maar verlos ons van het kwade. Want van U is het
koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.
Vredeswens
Vredeslied:
De vrede van de aarde en de hemel zij geheel met jou;
de vrede van rivieren en de zeeën, moge die zijn met jou.
Diepe vrede kome over jou. Gods vrede groeie in jou.
Slotgebed
Mededelingen
Zending en zegen
Slotlied: Wij moeten gaan…
Wij moeten gaan; aan 't lied van bevrijding
voegden we weer een eigen refrein,
zagen rondom de glans van herkenning
hoe we elkaar tot Verbondgenoot zijn.
Vonden het Woord, eerder gehoord,
als nieuwe bron op eigen terrein.
Laten we gaan. Geloof in de zegen
die onze God steeds toegezegd heeft,
in niemandsland, soms worst'lend verkregen,
maar die ons hoop, moed en waakzaamheid geeft.
Neem van hier mee, het vaste idee:
Licht blijft de kern, vaak tastend beleefd.
Neem bij het gaan de mantel van vrede
die we behoedzaam om mogen slaan,
waarin de Naam vol kleur is geweven,
vage beschutting in mensenbestaan.
In de woestijn, vruchten en wijn:
vrede en zegen! Laten we gaan.

