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        Liturgie Triodienst 28 februari 2021 

Majellakapel 10.30 uur 

 

 
 

Thema- Voorbij het dode punt 

Voorganger- ds. Tina Geels 

predikant Geertekerk 

Piano- Nico Strubbe 

Dwarsfluit- Oscar Lopes Cardozo 

Zang- Marja en Wim Teunissen 
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Muziek 

Welkom 

Het Licht wordt ontstoken 

 

Openingslied- 321: 1, 2, 6 

1. Niet als een storm, als een vloed 

    niet als een bijl aan de wortel 

    komen de woorden van God, 

    niet als een schot in het hart. 

2. Maar als een glimp van de zon 

    een groene twijg in de winter, 

    dorstig en hard deze grond 

    zo is het koninkrijk Gods. 

6. Niet in het graf van voorbij, 

    niet in een tempel van dromen, 

    hier in ons midden is Hij, 

    hier in de schaduw van hoop.  

Groet 

 

Afstemming en gebed 
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Tekst- Thomas evangelie logion 77 

       Jezus zei: 

       Ik ben het Licht dat boven hen allen is. 

       Ik ben het Al en het Al kwam uit Mij voort 

       en het Al kwam naar Mij toe. 

       Kloof een stuk hout en Ik ben daar, 

       til een steen op en u zult Mij daar vinden. 

           

Muziek 

Lezing uit 1 Koningen 19, Elia bij de grot 

Liedboek 892: 2, 3, 4 

2. En ook wanneer de diepte trilt 

    en de-aarde siddert als een riet, 

    is het in deze beving niet 

    dat Gij U openbaren wilt. 

3. Niet in het  al verblindend licht 

    van vuur, niet in een vlammengloed 

    is het dat Gij wilt zijn ontmoet 

    en vinden wij uw aangezicht. 

4. Maar als de koelte om ons staat 

    en een zacht suizen ons vervult, 

    weten wij dat U komen zult, 

    en wij omwinden ons gelaat… 
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Overweging 

stilte 

muziek- Largo uit Sonate 2 voor piano en fluit  

             Pierre Antonio Locatelli (1695- 1764) 

Gebeden, afgesloten met   

Aramese Onze Vader 

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert, 

Ik geef u een naam  

opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven. 

Bundel uw licht in mij -  

maak het nuttig, 

vestig uw rijk van eenheid nu, 

uw enige verlangen handelt dan  

samen met het onze. 

Geef ons wat we elke dag nodig hebben  

aan brood en aan inzicht. 

Maak de koorden van fouten los  

die ons vastbinden aan het verleden, 

opdat wij ook anderen hun misstappen  

kunnen vergeven 

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 

Uit u wordt geboren: 

de al werkzame wil,  

de levende kracht om te handelen,  

en het lied dat alles verfraait  

en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 
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Slotlied- Liedboek 791: 1, 2, 4, 6 

 1. Liefde, eenmaal uitgesproken 

     als uw woord van het begin, 

     Liefde, wil ons overkomen 

     als geheim en zegening 

2.  Liefde, die ons hebt geschapen 

    vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 

    alles overwinnend wapen, 

    laatste woord dat vrede maakt. 

4. Liefde waagt zichzelf te geven, 

    ademt op van goede trouw. 

    Liefde houdt ons in het leven, 

    daarop hebt Gij ons gebouwd. 

6. Liefde boven alle liefde, 

    die zich als een hemel welft 

    over ons: wil ons genezen, 

    bron van liefde, liefde zelf. 

 

Zegenbede 

 

Muziek 

Doven van het Licht 
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