Op weg naar Pasen:
Leren kijken
met de ogen van het hart

Onlineviering op
zondag 29 maart 2020
Oude Helenakerk

Orgelmuziek: Erbarme dich – J.S. Bach
Het luiden van de klokken
Welkom
Aanvangslied: lied 1003
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Alternatieve coupletten: tekst Gert Landman:
a. Klassen, kantoren zijn leeg.
Thuis moeten werken of leren,
hoe alles organiseren?
Klassen, kantoren zijn leeg.

Refr.

b. Mensen zijn bang overal.
Ieder op afstand gehouden:
ben je niet ziek of verkouden?
Mensen zijn bang overal.

Refr.

c. Mensen gebonden aan huis.
Puzzels of brieven of boeken.
Bellen, maar niemand bezoeken.
Mensen gebonden aan huis

Refr.

d. Veel in ons leven valt stil.
Doorgaan en ‘s nachts liggen malen
kan ik nog alles betalen?
Veel in ons leven valt stil.

Refr.

e. Stil is de stad. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene stil is de stad overal.

Refr.

Bemoediging en groet
Kaarsengebed
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We zingen: lied 1005 1, 2 en 4

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

Refr.

4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.
Refr.
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Lezingen: Genesis 28, 15 en Johannes 9, 1-7
We zingen: Psalm 27, 1 en 4

4. Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden
die Gij eens zeide: ‘Zoek mijn aangezicht’.
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
ik smacht naar ’t uur dat Gij u openbaart!
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Overweging
We zingen: lied 275, 1, 3, 4 en 5

3. 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.
4. 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.
5. 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.
Gebeden
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We zingen: lied 825, 1, 3, 4 en 5

3. Hij blies ons van zijn adem in.
Hij, hemelhoog verheven,
heeft ons in Adam één begin,
één levensdoel gegeven:
te wonen op zijn aarde, waar
het goed is, goed om met elkaar
in zijn verbond te leven.
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4. Hij meet ons tijd en ruimte toe
genoeg om Hem te vinden.
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe
wij tasten in den blinde
naar Hem, uit wie ons leven is.
Eens treedt Hij uit de duisternis
en noemt ons zijn beminden.
5. Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.
Zegen

Aan deze viering werkten mee:
Ds. Wim Everts
Netty Hengeveld, pastoraal werker
Heidi Ebbers, kerkelijk werker en soliste
Harry van Wijk, organist/pianist
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