Liturgie Vrijzinnig Delft 3 mei 2020

Voorganger- Renske Oldenboom
Muziek- Dieke de Jong
Welkom
Openingslied: NLB 275: 1,3

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

Inkeer en kyrie gebed
LofLied: NLB 652: 1,2 Zing jubilate voor de Heer

Lezing: Exodus 17: 8-16
8

In Refidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. 9Toen zei Mozes
tegen Jozua: ‘Kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde.
Ikzelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan, met in mijn hand de staf van
God.’ 10Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen Amalek ten strijde,
en Mozes ging naar de top van de heuvel, samen met Aäron en
Chur. 11Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste partij, maar liet
hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. 12Toen Mozes’ armen zwaar werden,
legden Aäron en Chur een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. Zelf
gingen ze aan weerszijden van hem staan, om zijn armen te ondersteunen. Daardoor
konden zijn armen opgeheven blijven totdat de zon onderging. 13Zo
versloeg Jozua het leger van Amalek tot de laatste man.
14
De HEER zei tegen Mozes: ‘Leg deze overwinning in een oorkonde vast, zodat
niemand die ooit zal vergeten, en overtuig Jozua ervan dat ik zal zorgen dat niets op
aarde nog aan het volk van Amalek herinnert.’ 15Toen bouwde Mozes een altaar, en
hij noemde het ‘De HEER is mijn banier’. 16Hij zei: ‘Omdat Amalek de hand heeft

durven opheffen tegen de troon van de HEER, zal de HEER strijd voeren tegen Amalek,
in alle komende generaties.’
Lied: NLB 942:1,2

Ik sta voor U in leegte en gemis

Gedicht: Niemand (Tess de Boer, 15 jaar)

In deze oorlog ben ik niemand
Net als de rest om mij heen
Ik ben bang
Bang, dat ik alleen achterblijf
En ik niemand meer terug zie
Niemand die bij mij hoort
Omdat ik er niet bij hoor
Ik ben machteloos klein en jong
Ik ben niet perfect, niet volmaakt
Hoe kan het?
Dat iedereen mij zomaar verlaat
Terwijl het enige wat ik kan doen is
Kijken hoe ze weggaan
Een geschiedenis zonder woorden
Want er is niemand om mijn herinneringen mee te delen
Iedereen is weg, verdwenen, gewist, dood…
Niemand…
Muziek improvisatie over lied 1010: Geef vrede, Heer, geef vrede
Meditatie
Muziek : improvisatie
Gebeden
- Wij noemen uw naam, spreken U aan – U doet ons geloven in ontferming
- wij noemen uw naam, spreken u aan – dat wij elkaar niet loslaten
- wij noemen uw naam, spreken u aan omdat uw ontferming betekent dat wij oog
hebben voor: elkaar, de bange mensen in ons midden, de eenzamen, de
ongelukkigen, de armen, degenen die getroffen worden door de corona pandemie..
- wij noemen uw naam: herdenking 75 jaar bevrijding, dankbaarheid

- wij noemen uw naam: onze twijfels, ons zoeken van een weg ten leven…
In de stilte van ons hart. stil gebed ...
Onze Vader die in de hemel zijt
Uw naam worden geheiligd
Uw koninkrijk kome;
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen
Slotlied: NLB 416: 1,4 Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegenbede
Muziek: lied NLB 708 1,6 : Wilhelmus
Muziek: El Majo- Bartelomé Calatayud
Collecte1. ISF/ ISOFA (interkerkelijk sociaal fonds) NL 14 INGB 000 6729 143
2. Voor de eigen gemeente t.n.v.
Buitengewone wijkgemeente van de Vrijzinnig Hervormden NL 21 INGB 0000 1163 33

