
De Woudkapel

zondag 22 januari 2023
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voorgangster:  Madelief Brok
organist:  Han Keesenberg
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- muziek: Böhm (1661-1733): Wer nur den lieben Gott lässt walten Vers 1-5

- welkom en mededelingen

- ontsteken van het licht

- zingen:  BB 48 - Tijd van vloek en tijd van zegen - staande

Tijd van troosten tijd van tranen / tijd van mooi zijn tijd van schamen
tijd van jagen nu of nooit / tijd van hopen dat nog ooit.
Tijd van zwijgen zin vergeten / nergens blijven niemand weten
tijd van kruipen angst en spijt / zee van tijd en eenzaamheid.
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Wie aan dit bestaan verloren / nieuw begin heeft afgezworen
wie het houdt bij wat hij heeft / sterven zal hij ongeleefd.
Tijd van leven om met velen / brood en ademtocht te delen -
wie niet geeft om zelfbehoud, / leven vindt hij honderdvoud.

t;  Huub Oosterhuis - m:  Henri Heuvelmans

- bemoediging en groet

- hierna gaan we zitten

- moment van inkeer

- zingen:  NLB 849 - Zoek de wegen van de wijsheid

Luister naar de stem van wijsheid, / op de markt prijst zij haar waar.
Hoor het woord dat mens geworden / ware goedheid openbaart.
Als dat woord dan kiemt en uitgroeit / vinden recht en trouw elkaar.

Zuster wijsheid, kom en help ons, / voed wie nieuwgeboren wordt.
Zielsvriendin en liefste naaste, / wek het heilig licht in ons.
Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons, / om de aarde en om God.

t:  Ruth C. Duck - m:  Donna Kasbohm
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- inleiding op de lezing

- 1e lezing:  Geluidsfragment Bijbel Tapes

- kinderen gaan naar de kleine zaal voor hun eigen viering

- overdenking deel 1

- 2 lezing:  Prediker 3 : 1 - 8

- muziek:  Georg Böhm  - Ach wie nichtig, ach wie flüchtig, Partita 1 - 3

- overdenking deel 2

- stilte

- luisterlied:  Stef Bos - Alles is lucht - zie pagina 6

- gedicht:  Marieke Lucas Rijneveld - De Troostzoekers - voorbede - pag 7

- zingen:  NLB 423 - Nu wij uiteengaan - staande

Voor wie ons lief zijn vragen wij God: / Ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!
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Voor alle mensen hier in dit dorp: Vrede en goeds in elk huis!
Voor alwie kwamen onder dit dak:
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!

t:  Sytze de Vries - m:  Christiaan Winter

- zegen - beantwoord met Irish Blessing
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- muziek: Georg Böhm:  Ach wie nichtig, ach wie flüchtig, Partita 5+6

- bij  de uitgang inzameling voor de Woudkapel

- u bent van harte uitgenodigd voor koffie of thee

-oOo-

Lied van Prediker

Ik heb de wereld gezien / in het licht van de liefde
En in de schaduw van de haat / Er zijn altijd twee kanten

Ware woorden zijn niet mooi / Mooie woorden zijn niet waar
En alles beweegt zolang als het leeft / Zoals een rivier die stroomt naar de zee

Wij zijn een deel / Van een groter geheel / Wij vallen als bladeren
En de wind neemt ons mee/ Er is een tijd van verliezen

Er is een tijd van vertrouwen / Er is een tijd van verlangen
Er is een tijd van vergeten / Er is een tijd van vergeven

Er is een tijd voor alles / En alles is lucht
Groei naar het licht / En klim langs de stralen naar de hemel omhoog

Hou je niet vast aan dat wat voorbij is /En laat alles los wat spookt in je hoofd
Want het licht in je ogen verdwijnt met de tijd / Zoals de zon in de verte aan

het eind van de dag / Maar alles verandert en / Beweegt in een cirkel
Keert terug naar de bron / En wordt wat het was / Er is een tijd van verliezen

Er is een tijd van vertrouwen / Er is een tijd van verlangen
Er is een tijd van vergeten / Er is een tijd van vergeven

Er is een tijd voor alles / En alles is lucht / En alles is leegte
En alles is zinloos / En alles is leven / Alles heeft waarde / En alles is iets

Alles is alles / En alles is niets / Er is een tijd van verliezen
Er is een tijd van vertrouwen / Er is een tijd van verlangen

Er is een tijd van vergeten / Er is een tijd van vergeven
Er is een tijd voor alles / En alles is lucht

t en m:  Stef Bos
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De troostzoekers

Zoals geluk gevaarlijk is voor wie er spaarzaam mee omgaat,
voor wie niet-leven een koud kunstje werd, voor wie hier binnenkomt

en twijfelt aan alles wat mooi is, twijfelt aan zijn plek in de wereld,
voor wie eindeloos teert op het verlangen naar beterschap,

voor wie niet breekbaar wil zijn net zo min als populierensterk
en wie mij raakt geef ik de wind, voor wie met een bevel tot

omhakken in de hand rillerig plaatsneemt of juist wil opbloeien
en zie me, voor wie alleen wil zijn maar het niet langer meer kan.

Zoals geluk gevaarlijk is voor hen die het niet kunnen delen,
voor wie wel glimlacht maar de snik onzichtbaar en hoog in

de keel heeft, voor wie alles verloor waar hij van hield, voor hen die
de koek uit de mond sparen en altijd andermans honger stillen,

voor wie weerloos omgaat met de dingen, voor wie iedere
avond zichzelf het donker van zijn kop injaagt, voor wie de hoop
heeft opgegeven als een zieke kameraad, voor wie van alles denkt

maar te weinig uitspreekt, voor wie moe is maar niet meer

in slaap komt en eeuwig ligt te woelen, voor hen die willen leunen,
voor wie onder de mensen wil zijn als onder een warme deken,

voor wie niet weet wie hij is en altijd onzeker, we zijn de leegte,
zeggen we, we zijn de leegte en weten niet hoe ons te vullen.

Zoals geluk gevaarlijk is voor de roekeloze, voor wie verstrikt zit
in eigen-ik, voor wie de weerloosheid weg-eet, koopt, slikt, voor wie

zichzelf bezeert omdat een ander het niet meer doet, voor wie
stemmen hoort maar zelden een lief woord, voor wie bang is om

verlaten te worden en in een leeg huis thuis te komen, voor wie zélf
uit voorzorg iedereen verlaat, voor wie weet dat het hart op vele

manieren kan breken en vergeet dat het ook op vele manieren
weer kan helen, voor wie en voor iedereen is hier de plek.

t:  Marieke Lucas Rijneveld
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Mededelingen:

- ma 23 jan - 20.00 u - De wortels van de politiek met Marc de Kesel -
i.s.m. Kring van Wijsbegeerte en Psychologim

- wo 25 jan - 19.30 u - Dansen, een taal voorbij woorden met Inge Ballast

- do 26 jan - 19.30 u - filmhuis - Supernova

20.00 u - Kracht van de stilte - meditatie

- za 28 jan - 14.30 u - lezing Hein Stufkens - Tot aan het Morgenlicht

- zo 29 jan - 10.30 u - OntMoeten met Gio Vogelaar - Zijn kinderen onze
leermeesters
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