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OPENINGSLIED - Domine Jesu Christe
Domine, Jesu Christe
qui me creasti
redemisti,
et preordinasti
ad hoc quod sum,
tu scis quid de me
facere vis
fac de me secundum
voluntatem tuam
cum misericordia. Amen

Heer Jezus Christus,
die mij hebt gemaakt,
Gij hebt mij vrij gemaakt
en mij bestemd
tot wie ik nu ben.
Gij kent uw wensen
voor mijn doen en laten:
laat mij dan handelen
naar uw wil, omwille
van uw barmhartigheid. Amen

WOORD VAN WELKOM
GEBED
EERSTE LEZING: zalving van David 1 Samuel 16, 1-13
De HEER vroeg aan Samuel: ‘Hoe lang blijf je nog treuren om Saul,
die Ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met
olie en ga voor Mij naar Isaï in Betlehem, want een van zijn zonen
heb Ik als koning uitgekozen.’ ‘Hoe kan ik dat nu doen?’ wierp
Samuel tegen. ‘Saul zal me vermoorden als hij het hoort.’ De HEER
antwoordde: ‘Neem een jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen
om de HEER een offer te brengen. Nodig Isaï uit voor het offermaal,
dan zal Ik je laten weten wat je doen moet. Wie Ik je aanwijs, die
moet je voor Mij zalven.’ Samuel deed wat de HEER had gezegd.
Toen hij in Betlehem aankwam, kwamen de oudsten van de stad hem
geschrokken tegemoet en vroegen: ‘Uw komst is toch geen slecht
teken?’ ‘Wees gerust,’ antwoordde Samuel. ‘Ik ben gekomen om de
HEER een offer te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het
offermaal.’ Ook Isaï en zijn zonen nodigde hij uit, en aan hen voltrok
hij persoonlijk de reiniging. Bij hun aankomst viel zijn oog meteen
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op Eliab, en hij zei bij zichzelf: Hij die daar klaarstaat is vast en zeker
degene die de HEER wil zalven. Maar de HEER zei tegen Samuel:
‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem
afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het
uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’ Toen riep Isaï Abinadab
en stelde hem aan Samuel voor, maar die zei: ‘Ook hem heeft de
HEER niet gekozen.’ Isaï stelde Samma voor, maar weer zei Samuel:
‘Ook hem heeft de HEER niet gekozen.’ 1Zo stelde Isaï zijn zeven
zonen aan Samuel voor, maar telkens zei Samuel dat dit niet degene
was die de HEER gekozen had. ‘Zijn dit alle zonen die u hebt?’
vroeg hij. ‘Nee,’ antwoordde Isaï, ‘de jongste is er niet bij, die hoedt
de schapen en de geiten.’ Toen zei Samuel tegen Isaï: ‘Laat hem hier
komen. We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is.’ Isaï liet
hem halen. Het was een knappe jongen met rossig haar en sprekende
ogen. En de HEER zei: ‘Hem moet je zalven. Hij is het.’ Samuel nam
de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen
af aan was David doordrongen van de geest van de HEER. Daarna
vertrok Samuel weer naar Rama.

TUSSENZANG Ubi Caritas ( Maurice Duruflé )
Ubi carias et amor,
Deus ibi est.
Congregavit nos
in unum Christi amor.
Exultemus,
et in ipso iucundemur
Timeamus,
et amemus Deum vivum
Et ex corde diligamus
nos sincero.

Waar gerechtigheid en liefde
is, daar is God.
De liefde van Christus
heeft ons bijeengebracht.
Laten wij juichen
en daarvan genieten.
Laten wij vrezen
en liefhebben de levende God.
En met een oprecht hart
elkaar beminnen.
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EVANGELIE Johannes 18, 33b-37
Pilatus liet Jezus bij zich komen en vroeg Hem: ‘Bent U de koning
van de Joden?’ Jezus antwoordde: ‘Vraagt u dit uit uzelf of hebben
anderen dit over Mij gezegd?’ ‘Ik ben toch geen Jood,’ antwoordde
Pilatus. ‘Uw volk en uw hogepriesters hebben U aan mij uitgeleverd
– wat hebt U gedaan?’ Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort
niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde,
zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat Ik
aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van
hier.’ Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’ ‘U zegt dat Ik koning ben,’
zei Jezus. ‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de
waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert
naar wat Ik zeg.’

LIED If Ye love me ( Joh. 14 15-17 Thomas Tallis )
If ye love me
keep my commandnents
And I will pray the Father
And he shall give you
another comforter
That he may bide
with you forever
E’ven the spirit of truth

Als je Mij liefhebt,
houd je dan aan mijn
geboden. Dan zal Ik de Vader
vragen jullie een andere
pleitbezorger te geven,
die altijd bij je zal zijn:
de Geest van de waarheid.

OVERWEGING
STILTE
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VOORBEDE
met acclamatie: Taizé-acclamatie
Bless the Lord, my soul. And bless God’s holy name
Bless the Lord, my soul. Who leads me into life
afgesloten met ONZE VADER
LIED Ik zal er zijn
Alle denkbare en ondenkbare levende zielen bevelen wij U aan.
Gij hebt U toch beschikbaar gesteld.
Wij mochten U roepen, hebt Gij gezegd.
'Ik zal er zijn', was uw naam.
Verstaat Gij ons nu wij U roepen,
ziet Gij door onze gezichten heen
tot in onze duistere verdeelde ziel?
Wij zijn de mens die Gij gemaakt hebt.
Gij die gezegd hebt 'troost mijn volk',
voor hen die eenzaam tegen de grond gaan,
voor hen die niets meer hebben dan ongeluk,
is er geen troost, geen woord dat redt.
Zijt Gij de vriend die hen omhoog haalt?
Hoor allen die om vrede roepen
als om een onbestaanbaar geluk.
Hoor het bloed dat roept uit de aarde
dat het vergeefs is vergoten.
Hoor hen die sprakeloos zijn, monddood,
gemarteld waar ter wereld niet.
En de doden vergaan in de aarde,
verstrooid op de wind, voorgoed onvindbaar,
en alle die weg zijn gegaan zonder groet.
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Wat heeft met hen gedaan
hij die nooit varen laat het werk van zijn handen?
Gij die in den beginne hebt geroepen:
licht, en de duisternis vluchtte,
dag, en de nacht kromp ineen,
mensen, en uit het onbestaanbare werden wij mensen.
Gij die zin gegeven hebt aan ons bestaan,
Gij die ons hart verwarmd hebt,
grondvest opnieuw dit huis vol mensen, deze aarde.
Tot vrede strekke ons uw naam: Ik zal er zijn.
(Oosterhuis / Oomen)

SLOTWOORD EN ZEGEN
SLOTLIED Halleluia ( L. Cohen )
I've heard there was a secret chord
That David played, and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?
It goes like this the fourth, the fifth,
The minor fall, the major lift
The baffled king composing Hallelujah
Hallelujah
You'll say I've took the name in vain,
But I don’t even know the name,
But if I did, well, really what’s it to you?
There's a blaze of light in every word
It doesn’t matter which you heard
the holy or the broken Hallelujah
Hallelujah
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I did my best, it wasn’t much
I couldn’t feel, so I tried to touch
I've told the truth, I didn’t come to fool you.
And even though it all went wrong,
I'll stand before the Lord of Song
With nothing on my *tongue* but Hallelujah
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