Meditatief moment 5 mei 2020 16.30 uur
De Bosbeskapel Wijkgemeente Den Haag - Zuidwest
4e week van Pasen
Bevrijdingsdag
Voorganger: Sandra den Hollander

Welkom
Eerst ontsteken we de paaskaars als teken van het licht van Christus.
Zingen: Lied 117d Laudate omnes gentes, laudate Dominum
( uit de dienst van 19 mei 2019)

Vertaling: Alle volken, loof de Heer!
Lezing: Psalm 13 – NBV
1 Voor de koorleider. Een psalm van David. 2
Hoe lang nog, HEER, zult u mij vergeten,
hoe lang verbergt u voor mij uw gelaat?
3 Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen
en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag?
Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand?
4 Zie mij, antwoord mij, HEER, mijn God!
Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodslaap wegzink.
5 Laat mijn vijand niet roepen: ‘Ik heb hem verslagen’,
mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.
6 Ik vertrouw op uw liefde: mijn hart zal juichen
omdat u redding brengt, ik zal zingen voor de
HEER, hij heeft mij geholpen.
Korte overweging
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Zingen: Lied 653: 1, 2 en 5 U kennen uit en tot u leven
(uit de dienst van 25 augustus 2019)

1 U kennen uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
Zolang ons het aan-zijn is gegeven,
De aarde en de aardse tijd, o
Christus, die voor ons begin en
einde zijt, der wereld zin!
2 Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid; Gij
zijt genoeg om van te leven voor
iedereen en voor altijd. Gij voedt
ons nog, o hemels brood, met
leven midden in de dood.
5 Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid, het
leven, ons in U gegeven, draagt
goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed, Doorstroom
ons met uw hartenbloed.
Gebed:
Zingen: Taizélied In de Heer vind ik heel mijn sterkte
In de Heer vind ik heel mijn sterkte,
in mijn God de vreugdezang. Hij die
mijn bevrijding bewerkt, op U
vertrouw ik en ken geen angst.
Op U vertrouw ik en ken geen angst.

2

