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Thomasevangelie - Logion 3
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- muziek:  W.Zelenski (1837-1921) - Preludium in Es - opus 38.23

- welkom en mededelingen

- ontsteken van het licht

- zingen:  NLB 275 : 1, 3 en 4 - Heer, onze Heer -staande

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen / en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven / dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Gij zijt in alles diep verscholen, / in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen / met hart en ziel aan ons getrouwd.

- hierna gaan we zitten

- inleidende woorden

- votum en groet

- gebed

- zingen  NLB 275 : 5 - Heer, onze Heer

Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig / waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig, / tot wij in U volkomen zijn.

t:  Huub Oosterhuis - m:  16e eeuw
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- lezing:  Deuteronomium 30 : 11 - 20a

- zingen:  NLB 316 : 1 en 2 - Het woord dat u ten leven riep

Het is niet aan de overzij. / Wat zegt gij dan: Wie zal voor mij
de wijde oceaan bevaren, / wie brengt van d’ overkant der zee
de schat der diepe wijsheid mee, / die ’s levens raadsel kan verklaren?

- lezing:  Thomasevangelie - Logia 3 en 113

- zingen:  NLB 316 : 3 en 4 - Het is ook in de hemel niet

Het is ook in de hemel niet, / hoe vaak gij ook naar boven ziet
en droomt van bovenaardse streken. / Wat gij ook in de sterren leest,
alleen de Geest beroert de geest, / alleen het woord kan ’t hart toespreken.

Het woord van liefde, vrede en recht / is in uw eigen hart gelegd,
is in uw eigen hart geschreven. / Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod, / vlak voor u ligt de weg ten leven.

t:  Jan Wit - m:  Genève 1551

- overdenking

- stilte - muziek:  vrije improvisatie piano over de song Birds
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- voorbeden

- zingen:  NLB 657 - Zolang wij ademhalen - staande

vervolg volgende pagina
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Al is mijn stem gebroken, / mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen / draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen / of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen / heeft mij aan ’t licht getild!

Het donker kan verbleken / door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:  / zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken / aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent / dit lieve leven lang.

Ons lied wordt steeds gedragen / door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven / om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten, / het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten / het komend bruiloftsfeest.

t:  Sytze de Vries - m:  Wales 1865

- uitzending en zegen

- muziek:  J.Podbielski (ca 1680-1730) - Preludium in d
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Over de muziek:

Wladislaw Zelenski was een Poolse componist, geboren in Grodkowice en
overleden in Kraikau. Hij heeft onder meer in Parijs gestudeerd. Het Preludium
in Es is gebaseerd op motieven van een Pools lied.
De piano improvisatie na de overdenking wordt gebaseerd op de teksten van
Logia 3 en 113 en op muziekmotieven van een song van Anouk - Birds - met
niet alledaagse akkoord wendingen.
De Poolse componist Jan Podbielski leefde in Kongingsberne, dat nu Russisch
is. Het Preludium in d lijkt qua stijl enigszins op muziek van Froberger.
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- bij de uitgang inzameling voor de Woudkapel

- u bent van harte uitgenodigd voor koffie of thee
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Mededelingen:

- ma 20 mrt - 20.00 u - Waardevast handelen in theorie en praktijk -  met
Floris Cohen

- di 21 mrt - 10.30 u - Zanggroep met José Scholte

20.00 u - Ewa Maria Wagner – Hotel Goldberg -
muziek door 3 strijkers

- wo 22 mrt - 19.30 u - Dansen, een taal voorbij woorden met Inge Ballast

- do 23 mrt - 20.00 u - Kracht van de stilte - meditatie

     Lezing Enkel het Ene - Tarot & Bijbel - Peter Samwel

- za 25 mrt - 10.30 u - Meezingdag: het Stabat Mater van Pergolesi o.l.v.
José Scholte en Clara de Vries

- zo 26 mrt - 10.30 u - Ontmoeten op zondag - Je leven in één herinnering
met Jacky van der Goor
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