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OPENING
Intrede
Openingszang

Begroeting
Openingswoord
Openingsgebed
Zang Jij die ons ten goede keert
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WIJ DELEN WOORDEN VAN LEVEN
Inleiding op de lezing
Lezing Joël 2,12-18
Zo spreekt de Ene:
Keer u om naar Mij met heel uw hart,
vastend, wenend en rouwend.
Scheur uw hart en niet uw kleren,
keer u om tot de Ene uw God,
want Hij is genadig en barmhartig,
toegevend en vol liefde,
en Hij heeft spijt over het onheil.
Wie weet, zal Hij omkeren en krijgt Hij spijt,
en laat dan zegen achter zich,
een huldigingsoffer en een plengoffer voor de Ene uw God!
Blaas de bazuin op de Sion,
kondig een heilige vastentijd af,
roep een plechtige samenkomst bijeen.
Verzamel het volk,
beleg een heilige bijeenkomst,
breng de oudsten samen
en verzamel ook de kinderen en zuigelingen;
laat de bruidegom zijn kamer verlaten
en de bruid haar bruidsvertrek.
Laat tussen de voorhal en het altaar
de priesters, die de dienst van de Ene verrichten, wenen en zeggen:
‘Spaar uw volk, Ene,
laat niet met uw erfdeel spotten,
laat de heidenen het niet overheersen.
Waarom zouden ze onder de volken zeggen:
Waar is hun God?’
Toen is de Ene voor zijn land opgekomen en heeft Hij zijn volk gespaard.

Overweging

Muziek
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TEKENS VAN OMMEKEER
Verbranding palmtakjes, wenskaartjes, etc.
We verbranden in het kerkportaal de palmtakjes van afgelopen jaar.
Zij zijn het symbool voor alles wat er gebeurd is
en wat we gedaan hebben, vanaf Palmpasen vorig jaar,
5 april, toen ze zijn gewijd.
We erkennen en zien onder ogen
en we doen weg
wat is aangeslibd aan frustratie en pijn,
aan agressie en boosheid,
aan wanhoop.
We verlangen vernieuwd te worden.
We verbranden de wensbriefjes
die rond kerstmis in de kerstboom in het kerkportaal zijn gehangen.
Of de wens nu wel of niet is uitgekomen,
we hebben elkaar ermee gezegend
en we bidden dat die zegen blijft,
zoals de aarde blijft.
Laten we wegdoen en verbranden, figuurlijk,
alles waaraan we ons hebben vastgeklampt,
de afgelopen maanden, de afgelopen jaren;
alles wat ons zicht belemmerde op wat er aan het gebeuren was,
alles wat wij elkaar en onszelf lieten aandoen,
alles wat we elkaar en onszelf hebben aangedaan,
alles wat we de aarde, Gods schepping, hebben aangedaan.
Wij hopen op nieuw begin.
Laten we wegdoen en figuurlijk verbranden,
alles wat ons niet gelukt is, de afgelopen tijd.
Waarvoor we ons schamen,
waarvoor we hopen vergeven te worden,
waarvoor we onszelf moeilijk kunnen vergeven.
Wij vragen dat wij vernieuwd mogen worden.
Zang/muziek Als alles duister is
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Als alles duister is
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft
vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.
ALS ALLES DUISTER IS…….
Toen deze as werd gewijd is erover gebeden
dat deze as ons een teken en een aansporing mag zijn van inkeer en omkeer,
van geloof en vertrouwen dat bij God altijd nieuw begin mogelijk is.
Wij weten dat wij door u, God,
uit stof zijn gemaakt en dat u ons uw levensadem hebt ingeblazen.
Wij weten dat wij stof zijn,
wij beseffen dat wij tot stof zullen terugkeren
en wij geloven dat wij eens uit stof zullen opstaan
in uw licht.
Als teken van boete en spijt,
als teken van verlangen naar bekering,
als teken van het besef dat wij sterfelijk zijn,
als teken van het geloof dat wij niet voor de dood zijn gemaakt,
strooien wij hier elkaar wat van deze as op het hoofd.
Wij doen dat plaatsvervangend voor heel onze gemeenschap,
ook in uw naam, ook in jouw naam.
Maar wie dat wil kan na afloop van deze viering naar de kerk komen
en daar is iemand aanwezig om jou of u te tekenen
met deze as van afkeer van het oude en bekering naar het nieuwe
teken van dood en nieuw leven.
Uit stof zijn wij gemaakt,
tot stof keren wij terug,
uit stof zullen wij opstaan.
Zang: ALS ALLES DUISTER IS…….
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Lezing: Joël 2,19.21-26
De Ene gaf zijn volk ten antwoord:
‘Ik zal u koren, most en olie zenden,
tot u er genoeg van hebt.
En Ik laat de heidenen niet langer met u spotten.
Vrees niet, akkerland,
wees blij en verheug u, want de heer heeft grote daden verricht.
Vrees niet, wilde dieren,
want het groen in de steppe komt weer tevoorschijn,
de boom draagt weer vruchten,
de vijg en de wijnstok geven weer kracht.
En u, kinderen van Sion,
jubel en verheug je om de Ene uw God,
want Hij geeft u de leraar der gerechtigheid
en laat de regen voor u neerkomen;
herfstregen en voorjaarsregen, zoals voorheen.
De dorsvloeren zullen vol koren liggen
de perskuipen lopen over van most en olie.
‘Dan vergoed Ik de jaren,
die opgevreten zijn door de sprinkhaan
en de verslinder, door de kaalvreter en de knager,
door de grote legermacht
die Ik op u heb losgelaten.
Dan eet u weer volop, tot u er genoeg van hebt
en de naam prijst van de Ene uw God,
die wonderen voor u verricht heeft.
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.
Slotgebed en zegenbede
Muziekfragment

Aankondiging volgende zondag
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