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VOORBEREIDING
Muziek

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)

Lied: LB 8b

1 Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

2 Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

3 Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

4 Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit.
Mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

5 Zie ik de zon, de sterren en de maan,
wat een wonder dat ik mag bestaan!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Stilte

Bemoediging en groet

Inleiding

Kyriegebed: na ‘zo bidden wij’: LB 301k

Glorialied: LB 305

1 Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke NAAM! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht vol van licht, 
zie ons met ontferming aan! 

2 Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan!
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3 Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest, die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed!

SCHRIFT

Gebed

Lezing Oude Testament: Genesis 18: 1-8
De HEER verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de
dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling
drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog diep en zei:
‘Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u laten
halen zodat u uw voeten kunt wassen, maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk.
Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verder-
gaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen?’ Zij antwoordden: ‘Wij nemen
uw uitnodiging graag aan.’ Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. ‘Vlug,’ zei hij, ‘drie
schepel fijn meel! Maak deeg en bak brood.’ Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een
mooi kalf uit dat er mals uitzag, en gaf dat aan een knecht, die het onmiddellijk klaarmaakte.
Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl
zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom.

Lied: LB 103: 1 en 8

1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

8 Hij heeft de hemel tot zijn troon verheven,
Hij heerst als koning over al het leven.
Looft engelen, zijn hoge majesteit,
krachtige helden, die aan alle oorden
als boden meldt zijn goddelijke woorden,
Hem zij uw dienst, Hem zij uw lied gewijd.

Overdenking n.a.v. de icoon van Roebljov

Evangelielezing: Matteüs 3: 13-17
Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden.
Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door u gedoopt
moeten worden, en dan komt u naar mij?’ Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren,
want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen stemde Johan-
nes ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel
zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de
hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’
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Lied: LB 526: 2

Hij daalt ootmoedig in het water,
de vogel Geest komt aangesneld,
God heeft in Hem zijn welbehagen
en alle zaligheid gesteld:
tegen de stroom staat Hij ten teken,
hier wordt des levens loop gewend,
het blinde lot gestuwd tot zegen,
wij zijn tot in de dood gekend.

Overdenking n.a.v. de icoon

Tekst uit het boek De goddelijke dans van Richard Rohr (p. 20)
Wat er ook in God gaande is, het is een stroom, een volmaakte gemeenschap van Drie – een
rondedans van liefde. Maar God is niet alleen een danser, hij is de dans zelf. Hou die
gedachte een moment vast. Dit is niet een of andere nieuwe, trendy theologie die uit
Amerika komt overwaaien: dit is zo traditioneel als wat. Broeder Elias Marechal, een monnik
van de Abdij van de Heilige Geest in Georgië, verwoordt het zo: De oude Griekse kerkvaders
omschrijven de Drie-eenheid als een rondedans: een oneindige en onophoudelijke stroom
van liefde, naar en van, naar en van, naar en van: van de Vader, naar de Zoon, terug naar de
Vader, in een eeuwigdurende, tijdloze uitwisseling. Deze circulaire stroom van drievuldige
liefde gaat dag en nacht door...
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Lied: LB 839

1 Ik danste die morgen toen de schepping begon,
ik danste de dans van de sterren, maan en zon,
de golvende velden en de deinende zee
en alles wat ademt dat danste mee.

Refrein Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

2 De dans werd vergeten en het ritme verstoord;
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,
in Betlehem zette de dans weer in.

Refrein

3 Ik danste voor blinden die mij riepen om licht.
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.
Ik danste het lied van gerechtigheid.

Refrein

4 De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood.
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,
de dans van de schepping, de dans van trouw.

Refrein

Overdenking: de Heer van de dans

Muziek

Lied: LB 342

1 In God de Vader op zijn troon
geloven wij, en in de Zoon,
uit God geboren voor de tijd –
Hem zij de macht, de majesteit!

2 En in de Geest, die ons geleidt,
geloven wij: dat er altijd
een Trooster is, zacht als de wind,
een sterke moeder bij haar kind.

3 Lof zij de Vader, die ons schiep
en licht uit nacht tevoorschijn riep.
Lof zij de Zoon, die onze nood,
ons kruis verdroeg en onze dood.

4 Die onderging en overwon
en als de zon ten hemel klom,
die aan de dag treedt op zijn tijd
en eenmaal recht van onrecht scheidt.

5 Lof zij de Geest die wereldwijd
ons kerk maakt: Christus toegewijd
tot wij, van alle kwaad bevrijd,
God zien in alle eeuwigheid.
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TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied: LB 150a

1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

2 Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

3 Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Wegzending en zegen

Muziek
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