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•

We luisteren naar de liederen.
U wordt verzocht om alleen te luisteren, niet mee te zingen.
U kunt natuurlijk wel playbacken.

•

Enkele liederen hoort u via de geluidsinstallatie.
Omdat het echter een feestelijke viering is, is besloten ook een
aantal liederen te laten zingen. Dat met inachtneming van de regels
en afspraken rond zingen in de kerk.
Op en rond het planum staan vijf zangers:
* Anita Holierhoek
* Zuri Ramirez
* Leo Festen
* Leo de Kaper
* Pieter van Veelen.
Wim van der Steen begeleidt de zangers op de vleugel.

De collecte is als gebruikelijk na afloop bij de uitgang.

_________
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•

Begroeting

•

Openingslied: Hier in de schaduw van de stilte
Hier in de schaduw van de stilte,
geborgen in gebed en zang,
ver weg van haasten en de kilte
van dag aan dag, van klein belang,
hier in het lezen en het schouwen,
in wijsheid en in zwijgzaamheid,
kan menigeen zich toevertrouwen
aan stilstaan tot in eeuwigheid.
Wie in dit huis van heilig wachten
de open ruimte binnen gaat,
wie hier het leven wil verzachten,
de woorden en de geest verstaat,
wordt hier gedragen door de tijden,
gaat open uit geslotenheid,
ontmoet, met wie de uren wijden,
de Eeuwige in eeuwigheid
Wie in dit vieren wil verkeren
waar leegte in de ziel verwijdt,
zal aan de jaren niet verteren,
ontdekt de zegen van de tijd.
Langzaam verschijnen gouden lagen
van Gods onzichtbaar stil Gelaat,
als een icoon gezien, gedragen,
als teken van de eeuwigheid.

_________
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•

Inleiding

•

Lied om ontferming: Roep ons vandaag nog
Gij die ons in dit leven hebt geroepen,
Gij die mijn ogen hebt geopend voor uw licht,
uw woord heeft ons nieuw leven toegezegd,
beschaam ons niet.
Wij zijn van U, met al ons kwaad.
Wees genadig.
Roep ons vandaag nog, bij onze naam.
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,
die mij hebt gezien eer ik werd geboren.
Roep ons vandaag nog, bij onze naam.

•

Gesproken vergeving

•

Lofzang: Laudate omnes gentes
Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft.
Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft.

•

Gebed

_________
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•

Eerste lezing: we kijken dankbaar terug

•

Acclamatie: Neem mij aan zoals ik ben
Neem mij aan zoals ik ben.
Wek in mij wie ik zal zijn.
Druk uw zegel op mijn ziel
en leef in mij.

•

Psalm 139
Gij, gij peilt mijn hart, Gij doorgrondt mij.
Gij weet mijn gaan en mijn staan.
Gij kent mijn gedachten van verre,
mijn reizen, mijn trekken mijn rusten.
Mijn wegen, alle, zijn U bekend –
ieder woord dat komt op mijn lippen,
onuitgesproken nog, Gij hoort het al.
Achter mij zijt Gij en voor mij uit.
Gij legt uw handen op mij.
Dit is wat ik niet kan begrijpen,
niet denken, dit gaat mij te boven.
Hoe zou ik uw adem ontkomen,
waarheen vluchten voor uw aangezicht.
Beklim ik de hemel, daar zijt Gij,
daal ik af in de aarde, daar vind ik U ook.

_________
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Had ik vleugels van morgenrood,
vloog ik over de verste zeeën,
ook daar Gij, uw hand,
uw rechterhand die mij vasthoudt.
Zou ik roepen: ‘Duisternis, bedek mij,
licht, verander in nacht.’voor U bestaat de duisternis niet
Voor U is de nacht even licht als de dag.
de duisternis even stralend als het licht.
Uw schepping ben ik in hart en nieren,
Gij hebt mij geweven in de schoot van mijn moeder.
Ik wil U bedanken daarvoor,
dat Gij mij ontzagwekkend gemaakt hebt.
Mijn ziel en gebeente door U gekend.
In mij was niets voor uw ogen verborgen
toen ik werd gevormd in het diepste geheim,
prachtig gevlochten in de schoot van de aarde.
Ik was nog ongeboren, Gij had mij al gezien
en al mijn levensdagen stonden in uw boek
nog voor Gij er één had gemaakt.
Gij eeuwige, peil nu mijn hart, doorgrond mij,
toets mijn verborgen gedachten.
Ik ben toch niet op een doodlopende weg?
Leid mij voort op de weg van uw dagen.
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•

Evangelielezing: Johannes 11, 1-7, 17, 20-27, 33-45
DE OPWEKKING VAN LAZARUS
Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp van
Maria en haar zuster Marta. De zusters stuurden Jezus nu de
boodschap: “Heer, hij die Gij liefhebt, is ziek.”
Toen Jezus dit hoorde, zei Hij: “Deze ziekte voert niet tot de dood,
maar is om Gods glorie, opdat de Zoon Gods erdoor verheerlijkt
moge worden.”
Jezus hield veel van Marta, haar zuster en Lazarus. Toen Hij dan ook
hoorde dat hij ziek was, bleef Hij weliswaar nog twee dagen ter
plaatse, maar daarna zei Hij tot zijn leerlingen: “Laat ons weer naar
Judea gaan.”
Bij zijn aankomst bevond Jezus dat hij al vier dagen in het graf lag.
Zodra Marta hoorde dat Jezus op komst was, ging zij Hem
tegemoet; Maria echter bleef thuis.
Marta zei tot Jezus: “Heer, als Gij hier was geweest, zou mijn broer
niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik, dat wat Gij ook aan God
vraagt, God het U zal geven.”
Jezus zei tot haar: “Uw broer zal verrijzen.” Marta antwoordde: “Ik
weet dat hij zal verrijzen bij de verrijzenis op de laatste dag.”
Jezus zei haar: “Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij
gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder die leeft in geloof
aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dit?”
Zij zei tot Hem: “Ja, Heer ik geloof vast dat Gij de Messias zijt, de
Zoon Gods, die in de wereld komt.”
Toen Maria op de plaats kwam waar Jezus zich bevond, viel zij Hem
te voet zodra zij Hem zag en zei: “Heer, als Gij hier was geweest zou
mijn broer niet gestorven zijn.” Toen Jezus haar zag wenen, en
eveneens de Joden die met haar waren meegekomen, doorliep
Hem een huivering en diep ontroerd sprak Hij: “Waar hebt gij hem
neergelegd?” Zij zeiden Hem: “Kom en zie, Heer.”
Jezus begon te wenen, zodat de Joden zeiden: “Zie eens hoe Hij van
hem hield.”
_________
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Maar sommigen onder hen zeiden: “Kon Hij, die de ogen van een
blinde opende, ook niet maken dat deze niet stierf?”
Bij het graf gekomen overviel Jezus opnieuw een huivering. Het was
een rotsgraf en er lag een steen voor. Jezus zei: “Neemt de steen
weg.” Marta, de zuster van de gestorvene, zei Hem: “Hij riekt al,
want het is al de vierde dag.” Jezus gaf haar ten antwoord: “Zei Ik u
niet, dat gij Gods heerlijkheid zult zien als gij gelooft?”
Toen namen zij de steen weg. Jezus sloeg de ogen ten hemel en
sprak: “Vader, Ik dank U dat Gij Mij verhoord hebt. Ik wist wel, dat
Gij Mij altijd verhoort, maar omwille van het volk rondom Mij heb
Ik dit gezegd, opdat zij mogen geloven, dat Gij Mij gezonden hebt.”
Na deze woorden riep Hij met luider stem: “Lazarus, kom naar
buiten!” De gestorvene kwam naar buiten, voeten en handen met
zwachtels omwonden en met een zweetdoek om zijn gezicht. Jezus
beval hun: “Maakt hem los en laat hem gaan.”
Vele Joden, die naar Maria waren gekomen en zagen wat Hij
gedaan had, geloofden in Hem.
•

Acclamatie: Dit ene weten wij
Dit ene weten wij
en aan dit één houden we ons vast
in de duistere uren:
er is een Woord,
dat eeuwiglijk zal duren,
en wie 't verstaat,
die is niet meer alleen.

•

Verkondiging

_________
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•

Geloofslied: De steppe zal bloeien
De steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht –
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen, het water zal tintelen stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken, de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.
De ballingen keren, zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde
een voor een, en voorgoed,
die keren in stoeten.
Als beken vol water als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen – die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.
De dode zal leven de dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen:
Ik open hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

_________
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•

Voorbeden
Acclamatie: Roep onze namen
Roep onze namen,
dat wij U horen,
dat wij weer ademen,
dat wij U leven.

•

Aankondiging collecte

•

Klaar maken van de tafel
Muziek

•

Eucharistisch gebed: Die naar menselijke gewoonte
Die naar menselijke gewoonte
met een eigen naam genoemd werd
toen hij in een ver verleden
werd geboren, ver van hier
die genoemd werd: Jesjoe, Jezus
zoon van Jozef, zoon van David
zoon van Jesse, zoon van Juda
zoon van Jacob, zoon van Abram
zoon van Adam, zoon van mensen
die ook Zoon van God genoemd wordt,
heiland, visioen van vrede,
licht der wereld, weg ten leven,

_________
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levend brood en ware wijnstok
die, geliefd en onbegrepen,
werd bewaard in taal en teken
als een eeuwenoud geheim
als een wachtwoord doorgegeven
als een vreemd vertrouwd verhaal
die een naam in mijn geheugen
die de stem van mijn geweten
die mijn waarheid is geworden:
hem gedenk ik hier en noem ik,
als een dode die niet dood is,
als een levende geliefde
die gekozen heeft te leven
voor de armsten van de armen
helpman, reisgenoot en broeder
van de allerminste mensen
die, ten dage dat hij rondging
door de dorpen van zijn landstreek,
mensen aantrok en bezielde,
hen verzoende met elkaar
die niet steil en ongenaakbaar,
niet hooghartig, als een heerser,
maar in knechtsgestalte leefde
die zijn leven voor zijn vrienden
prijsgaf, door een vriend verraden,
die, getergd tot op het kruis,
voor zijn vijand heeft gebeden,
die, van God en mens verlaten,
is gestorven
als een slaaf

_________
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die op de avond van zijn lijden
brood heeft genomen,
het gebroken heeft en rondgedeeld
met de woorden:
dit is mijn lichaam voor u;
die ook de beker nam,
hem ronddeelde en zei dit is de beker
van het nieuwe, altijddurende verbond,
dit is mijn bloed
dat voor u en voor velen
vergoten wordt;
die gezegd heeft:
doe dit om mij te gedenken
die gestrooid is in de akker
als het kleinste van de zaden,
die daar wacht een lange winter
in de stilte van de dood,
die als graan geoogst zal worden
die als brood gedeeld wil worden
om in mensen mens te worden
die, verborgen in zijn God,
onze vrede is geworden,
onze ziel tot rust gekomen,
die ons groet vanuit zijn verte
die ons aankijkt van dichtbij
als een kind, een vriend, een ander
hem gedenk ik hier, hem noem ik
en beveel hem bij je aan
als je levende geliefde
als de mens die naast je is.
_________
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•

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.

•

Vredeswens

•

Vredeslied: Vrede wens ik je toe
Vrede wens ik je toe,
liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden,
leef met zijn liefde.
Vrede wens ik je toe.
Zegen wens ik je toe.
Aandacht wens ik je toe.
Dat er mensen zijn
met wie je kunt delen.
Zegen wens ik je toe.
_________
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•

Communielied: lied aan de schoonheid
O schoonheid uw verbrand gezicht
weerspiegelt nog het morgenlicht
het zwart blauw rode grijze alle dagen licht.
In rozen staat gij opgericht
in dorens bloeit gij allerwegen
aan zee zijt gij gelegen
de zonne laait uw overwicht.
Gekend bemind vanwaar zijt gij
van eindeloos en zo vlakbij
als zwarte blauwe rode grijze mensen zijn.
In mensen sterft gij dood na dood
in mensen kiemt gij tot nieuw leven
wie heeft ons u gegeven
witwaterwel genadebrood.
Oh schoonheid uw verweerd gezicht
weerspiegelt nog het eerste licht
het alle dagen fonkelnieuwe licht van licht.

•

Zegen en zending
o

dominicaans kruisje
Vierhonderd en vier jaar dominicanen in Schiedam heeft een
speciale vorm gegeven aan accenten in de beleving van
geloof.

_________
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We geven ieder een dominicaans kruisje mee voor onderweg:
uit dankbaarheid voor de dominicaanse vorming, en ook als
symbool van steun en toeverlaat in ons leven, nu wij onze
geloofsweg verder moeten gaan en vorm moeten geven.
Ieder komt een voor een naar voren, ontvangt de zegen, pakt
een dominicaans kruisje uit de schaal en keert terug naar de
plaats.

o

Lied tijdens de zegen: Behoed en bewaar jij ons
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
wijs Jij ons de goede wegen.
Wil in de woestijn het manna zijn,
omgeef Jij ons met jouw zegen.
Behoed en bewaar Jij ons lieve God
wees met ons in al het lijden.
Wees warmte en licht, een menselijk gezicht
nabij ons in donkere tijden.
Behoed en bewaar Jij ons lieve God
en geef ons geloof en vertrouwen:
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft,
geef dat wij daar zelf aan bouwen.
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
omgeef Jij ons met jouw zegen.
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn
en zet ons op nieuwe wegen.

_________
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•

Mededelingen en afsluiting

____________

het wonder van onze opstanding

_________
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