Vrijzinnigen Varsseveld e.o. ~ Viering zondag 26 juli

Muren
Welkom/mededelingen
Inleiding
Kaars/Stilte
Aanvangslied: Zangen voor zoeken en zien, lied 93, Welkom
1. Dit huis is een huis waar de deur openstaat,
waar zoekers en zieners, genood of gekomen,
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen,
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen,
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.
2. Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat,
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen
om uiting te geven aan waar zij van dromen,
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen,
die nooit meer, door niemand, zich inperken laat.
Lezing 1 ~ Verhalen van mensen.
Zingen: lied 816, Dat wij onszelf gewonnen geven, couplet 1, 2
1. Dat wij onszelf gewonnen geven
aan het bevrijdende bestaan,
aan wat ons uitdaagt om te leven.
Dat wij de stille roep verstaan.

2. Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.

Lezing 2 ~ Thomasevangelie logion 6 en Openbaring 21
Zingen: lied 816, Dat wij onszelf gewonnen geven, couplet 3, 4
3. Omdat de huizen die wij bouwden
geen onderkomen kunnen zijn.
Omdat het bloedeloos vertrouwde
ons achterdochtig maakt en klein.

4.Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.

Overdenking
Orgelmuziek
Gebed
Slotlied: lied 422, Laat de woorden die wij hoorden, couplet 1,2, 3
1. Laat de woorden
die we hoorden,
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

2. Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

3. Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

Zegen
Zegenlied: Zangen voor zoeken en zien, lied 18, Ga nu in vrede
Ga nu in vrede met al wat leeft,
waar licht je leidt en liefde je draagt.
Ga.
Muziek/filmpjes die (voor mij) goed bij deze viering passen, zijn:
– ‘Heb het leven lief’ door Elske DeWall, gezongen tijdens The Passion 2017
https://www.youtube.com/watch?v=q8zdfWbfxIE
– ‘Heal the world’ van Michael Jackson, uitgevoerd door kinderen vanuit de
hele wereld.
https://www.youtube.com/watch?v=q8zdfWbfxIE

