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Pianist: Patrick Ensing
Zang: De Taizé Zangers

Lied : Zing een loflied voor de Heer. (Benissez le Seigneur , nr 16 )
Lied : Tui amoris ignem

nr.14

Lied : O toi, l’au-dela de tout

nr. 149

Psalmlezing psalm 33
afgewisseld met Lied : alleluia
Juich, rechtvaardigen voor de Heer,
de oprechten moeten hem loven.
Huldig de Heer bij de klank van de lier,
speel voor hem op de tiensnarige harp.
Zing voor hem en nieuw lied,
speel en zing met overgave.
Alleluia…
Oprecht is het woord van de Heer,
alles wat hij doet is betrouwbaar.
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Hij heeft recht en gerechtigheid lief,
van de trouw van de Heer is de aarde vervuld.
Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt,
door de adem van zijn mond het leger der sterren.
Hij verzamelt het zeewater en sluit het in,
hij bergt de oceanen in schatkamers weg.
Laat heel de aarde vrezen voor de Heer,
en wie de wereld bewonen hem duchten,
want hij sprak en het was er,
hij gebood en daar stond het.
Alleluia…
De Heer doet de plannen van de volken teniet,
hij verijdelt wat naties beramen,
maar het plan van de Heer houdt eeuwig stand,
wat hij beraamt, blijft van geslacht tot geslacht.
Gelukkig het volk dat de Heer als zijn God heeft,
de natie die hij verkoos als de zijne.
Uit de hemel ziet de Heer omlaag
en slaat hij de sterveling gade.
Vanaf zijn troon houdt hij het oog
op allen die de aarde bewonen.
Hij die de harten van allen vormt,
hij doorziet al hun daden.
Alleluia…
Koningen winnen niet door een machtig leger,
brute kracht redt krijgsheren niet.
Van geen nut zijn paarden voor de overwinning,
hoe sterk ook, ze bieden geen uitkomst.
Het oog van de Heer rust op wie hem vrezen
en hopen op zijn trouw:
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hij zal hen redden in doodsgevaar,
bij hongersnood zal hij hun leven sparen.
Alleluia…
Wij verwachten vol verlangen de Heer,
hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om hem is ons hart verblijd,
op zijn heilige naam vertrouwen wij.
Schenk ons uw trouw, Heer,
op u is al onze hoop gevestigd.
Alleluia…
Lied : Mijn ziel, kom op adem, kom tot rust (Retourne , mon ame , a ton
repos , nr.140)
Lezing: Romeinen 8: 18-26
Ik ben er van overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat
tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping
ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar worden wie Gods kinderen zijn.
Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door
hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heft hoop gekregen,
omdat ook de schepping zalf zal worden bevrijd uit de slavernij van de
vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen
geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd in
barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot
de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de
openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk
bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop
we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al zien
kan? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in
afwachting daarvan volharden. De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij
weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de
Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.
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Ik bin der wis fan, dat al ús lijen fan no neat te betsutten hat by de
hearlikheid dy’t iepenbiere wurde sil. Want de hiele skepping wachtet, ja,
longeret derop, dat oan it ljocht komt, wa’t Gods bern binne.
De skepping is ommers ûnder de sinleazens rekke, net út eigen frije wil, mar
om’t Hu dy’t har ûnderwurpen hat, it sa woe. Mar der bliut hope. Want de
skepping sels sil befrijd wurde ú ‘e slavernij oan ‘e fergonklikheid om ta de
frijheid te kommen dy’t heart by de hearlikheid fan Gods bern. Want wy witte
dat de hiele skepping oant no ta mei-inoar stint en yn ‘e fleagen leit as in
frou dy’t in bern kriget.
En net allinnich de skepping, mar ek wusels, dy ’t de Geast as earste jefte
krige hawwe, suchtsje yn úsels. Wy wachtsje der noch op, dat God ús
ierdske bestean befrijt. Want troch de hope binne wy behâlden. Mar as men
al sjocht dêr’t men op hopet, dan is it gjin hope mear. Want wa hopet noch
op wat er al sjocht? Mar as wy hoopje op wat wy noch net sjogge, dan
wachtsje wy der geduldich op. Krektsa springt de Geast ús yn ús swakkens
by. Want wy witte net ienris wat wy neffens rjocht bidde moatte, mar de
Geast sels pleitet foar ús mei suchten dêr’t gjinwurden foar te finen binne.

I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory
that will be revealed in us. For the creation waits in eager expectation for
the children of God to be revealed. For the creation was subjected to
frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected
it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to
decay and brought into the freedom and glory of the children of God.
We know that the whole creation has been groaning as in the pains of
childbirth right up to the present time. Not only so, but we ourselves, who
have the firstfruits of the Spirit, groan inwardly as we wait eagerly for our
adoption to sonship, the redemption of our bodies. For in this hope we were
saved. But hope that is seen is no hope at all. Who hopes for what they
already have? But if we hope for what we do not yet have, we wait for it
patiently.
In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what
we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through
wordless groans.
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Lied Min sjel far hvile
Stilte
Lied Il signore ti ristora
Voorbede
Iedere voorbede beantwoorden we met: Atme in uns Heiliger Geist
Lied Our father
Lied In resurectionem tua
Zending
Lied Jubelt und Freut euch
Lied See , I am near

Wij wensen u een nog een fijne avond.
Tot de volgende keer.
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