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Een reis door het labyrint
In veel kathedralen werd in de Middeleeuwen een labyrint op de kerkvloer
aangebracht. Het stond symbool voor de levensreis van een Christen. Pelgrims
volgden die weg in gebed, als een symbolische reis naar Jeruzalem, waar je in die
dagen moeilijk echt heen kon reizen. Ook bij allerlei levensmomenten en
gebeurtenissen als doop, belijdenis of Goede Week, werd het labyrint gelopen of
zelfs gekropen.
In onze dagen is het labyrint opnieuw in de belangstelling gekomen. Het lopen
ervan is als een ontdekkingsreis, waarbij je op zoek gaat naar je diepste kern, naar
wat echt van waarde is, misschien mag je zeggen naar God…
Die ontdekkingsreis maak je alleen of in een groep. Soms draag je symbolen mee
als licht of een voorwerp, je krijgt een opdracht mee om over na te denken tijdens
het lopen. Je loopt het samen, maar je bent ook alleen met jezelf.
In tegenstelling tot een doolhof, waarin je keuzes moet maken tussen verschillende
paden, heeft een labyrint een enkel pad dat de loper langs een aantal wendingen
leidt naar het centrum en weer terug naar buiten. In een doolhof verlies je je weg en
in een labyrint vind je je weg.
Op je pad kom je vele keerpunten tegen. Soms denk je dat je er al bent en dan loop
je ineens weer ver van het eindpunt, langs de rand en soms denk je zelfs dat je er
nooit komt, zoals dat gaat in het leven van een mens. Maar uiteindelijk beland je in
het centrum. Je hebt dan een levensles geleerd en met die les kun je weer op weg
naar buiten. Om iets te betekenen voor anderen, om een licht te zijn, om te werken
aan een betere wereld.
En als je tenslotte de mooie reis door het labyrint hebt voltooid, mag je misschien
ook ervaren: De Weg zelf is het Doel!

Je eerste labyrintloop
Wanneer je voor het eerst een labyrint wilt lopen, kun je dat als volgt doen:
Sta even stil bij de ingang. Misschien heb je al een idee waarover je bij het lopen
wilt nadenken: een probleem, je leven tot nu toe, een verlies, plannen voor de
toekomst, of misschien wil je een van de onderstaande teksten overwegen. Na
afloop kun je je ervaringen eventueel opschrijven, voor jezelf of in het logboek.
De gang door het labyrint bestaat uit 3 delen
• De heenreis wordt gekenmerkt door loslaten, je maakt je hoofd vrij van de
dagelijkse dingen, treedt even uit de gewone wereld.
• Het verblijf in het centrum betekent ontvangen. Je neemt rust en stelt je open
voor inzichten.
• De terugtocht gebruik je om het ontvangen een plek te geven, misschien
zelfs plannen te maken met je nieuwe inzichten.

Vuistregels
Ga vanuit rust het labyrint in wanneer je dat wilt
•
Zoek je eigen tempo
•
Passeren mag
•
Loop met aandacht
•
Wees open en ontvankelijk
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Je bent op weg. We maken vanavond een reis. Een reis door het afgelopen
jaar. Een reis door de wereld. Een reis door ons eigen leven.
Een reis langs plekken van vreugde en van verdriet. Een reis langs zorgen en
hoop, pijn en liefde, gepasseerde kansen en nieuwe mogelijkheden.
Een reis op weg naar het Licht. Het licht, dat is God.
Een reis naar het centrum van het labyrint.
En weer naar buiten.
Een reis naar God en weer naar buiten.
Een reis in ontvangen en dan geven.
De weg naar binnen: Loslaten
Verblijven in het centrum: ontvangen
De weg naar buiten: bezinnen en geven

•

Bemoediging en groet

 Zingen – In de veelheid van geluiden
NLB 283; 1-3
1.In de veelheid van geluiden,
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

2 En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

3.Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

1. De gebrokenheid van de wereld
Elke dag zetten we TV aan, en slaan we de
krant open, kijken we op onze social media.
Elke dag beseffen we, dat ons bestaan
gebroken is.
Deze wereld gebroken is.
Elk jaar verschieten we van kleur door al het
leed in de wereld, waar we ons machteloos over voelen, en misschien ook
dingen waar we ons schuldig over voelen.
Hofkerk
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Op de drempel van oud en nieuw dragen we herinnering aan geweld, honger,
en ontijdige dood in ons hoofd en hart mee

Klein Nieuwsoverzicht
Voor al dit leed steken we een kaars aan en zijn we een moment stil

- Stilte –
Om over na te denken:
“Mijn volk, wat heb ik u misdaan
of waarmee heb ik u bedroefd?
Ik heb de aarde voor de dag geroepen
en aan uw handen toevertrouwd,
maar van mijn tuin is een wildernis
gemaakt,
mijn levenswerk wordt een dodenakker.
Waarom laat gij dit toe?”
Zo klaagt God ons aan in de liturgie van Goede Vrijdag wanneer Jezus is
gekruisigd.
Als je gelooft dat God de aarde heeft gegeven die ons voedt, en ons zijn
adem heeft ingeblazen waardoor wij leven,
hoeveel is het je dan waard om Gods schepping te bewaren en met respect
te behandelen?

Gebed
De wereld staat in brand. Droogte en overstromingen wisselen elkaar
af. Zoals deze blokken hier liggen, lijkt onze gebroken wereld: een
chaos. We hopen en bidden dat U God daarin orde schept. Licht
schept. Ons vaste grond geeft onder onze voeten.

 Zingen – In de veelheid van geluiden
NLB 280: 4, 5
4.Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

Hofkerk
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2. De gebrokenheid van het leven:
Heer, herinner U de namen
 Gedicht

Oorverdovende stilte

Deze avond zijn onze gedachten bij
hen die van ons heengingen:
mensenkinderen die wij als een licht
in onze herinneringen meedragen.
Die ons in 't hart geschreven staan
en onze dagen deelden, ons in de
dood zijn voorgegaan. Zij lieten ons
de beelden van zoet en droef
herinneren, van zoeken, hopen,
wachten. Zal in de starre, koude
dood hun naam nog overnachten?
Uw droefheid is niet bodemloos: God
houdt zijn handen open. Het brekend
leven, doods en broos, draagt hij
door vrees en hopen.
Herinnert Hij zich niet hun naam als
wachters op de morgen? Die in de
nacht zijn voorgegaan, zijn in Gods
trouw geborgen.

De stilte die je achterliet
is oorverdovend
ik verdwijn erin
en in de verstilling
kom ik je weer tegen
en dan ineens
moet ik weer lachen
om iets grappigs dat je zei
ook al ben je niet meer hier
je blijft altijd voortbestaan in mij
dan verbreek ik de stilte
en fluister ik je naam
de wereld zal nooit vergeten
dat jij ooit hebt bestaan
Liesbeth Goderie

 Zingen – Heer, herinner u de namen
NLB 730:1-2
1. Heer, herinner U de namen
van hen, die gestorven zijn,
en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
Vaderhuis, hun toebereid.
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en hun roepen in het duister,
de armzaal'gheid van hun kracht,
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3. De gebrokenheid van ons eigen leven
Er zijn momenten dat verdriet ons overmande. Zozeer dat de grond onder
onze voeten weggeslagen werd en wij ons niet staande konden houden. Er
zijn momenten geweest dat wij ervaren hebben, dat wij tekortschoten. Toen
we woorden gezegd hebben die andere pijn deden, onze mond gehouden
hebben waar we moesten spreken, beloftes niet hebben gehouden. Toen we
niet de mens waren die we bestemd zijn te zijn.

 Psalm 130: 3, 4
Als u de zonden blijft gedenken, HEER,
Heer, wie houdt dan stand?
Maar bij u is vergeving,
daarom eert men u met ontzag.
God is een God van vergeving. God geeft ons een nieuwe kans. Als wij de
ander ook vergeven komt er ruimte voor nieuwe relatie.

Briefje
Om over na te denken:
Pak een briefje en schrijf in gedachte op al wat je het fout gedaan en
waar je tekortgeschoten bent.
Benoem in jezelf al de zorgen. Leg het briefje in de schaal.
Stel je voor dat God vergeeft.
En al je fouten vergeeft. Al je fouten worden verteerd door het vuur
Hoe voelt het?

 Zingen – Zoekend naar licht hier in het duister
NLB 1005: 1, 4
1. Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
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4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats voor U gebouwd.

Christus, ons licht,
schijn door ons heen,
schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag,
hier in uw huis.

4. God in ons midden
In alle gebrokenheid van de wereld en van ons leven, blijft God niet van een
afstand toekijken. Hij komt ons nabij. Niet in een groot paleis bij machtige
mensen, maar in plaatsen ver weg, in het klein, ziet God naar ons om.
In een kleine stal, ver weg van de grote machthebbers, wordt een kind
geboren. Schijnt er een licht in het duister. Een kind dat het kind van belofte
is. Dat de belofte van God met mensen – dat Hij er zal zijn voor ons - waar
maakt.

 Lucas 2: 1-7
1

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners
van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2Deze eerste volkstelling
vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3Iedereen ging
op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij
vandaan kwam. 4Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea,
naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David
afstamde, 5om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn
aanstaande vrouw, die zwanger was. 6Terwijl ze daar waren, brak de
dag van haar bevalling aan, 7en ze bracht een zoon ter wereld, haar
eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een
voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van
de stad.

Om over na te denken:
Waar hebben wij God in het afgelopen jaar ontmoet?

- Stilte -
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 Gedicht
Iemand stelt een vraag
Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden
zoals storm met zacht geritsel in de tuin
of de kat die de kolder in z'n kop krijgt
zoals brede rivieren
met een kleine bron
verscholen in het woud
zoals een vuurzee
met dezelfde lucifer
die de sigaret aansteekt
zoals de liefde met een blik
een aanraking iets dat je opvalt in een stem
jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet
en dan die vraag aan een ander stellen
Remco Campert
 Zingen – In de nacht gekomen
NLB 505
1. In de nacht gekomen
kind van hogerhand,
licht in blinde ogen,
licht dat zingend brandt,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
hoor de aarde klagen –
Heer, de wereld wacht!

2. In de nacht gekomen
kind dat met geduld
eeuwenoude dromen
eindelijk vervult,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
kom met uw gestage,
milde overmacht.

3. In de nacht gekomen
onmisbaar kind,
kom, doorwaai de bomen,
zachte zuidenwind,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
dat wij niet meer vragen
waar uw komst op wacht.
Hofkerk
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5. Hart van mijn bestaan
Als je door liefde wordt aangeraakt, gebeurt er iets met je. Het verandert je,
het opent je. Het gebeurde met Maria. Maria bewaarde al wat zij zag en
hoorde in die kerstnacht in haar hart.
Het gebeurde met veel mensen die Jezus ontmoetten.
Die liefde ontmoeten. Die mensen ontmoeten, die tegen hen zeggen: ‘Ik
geloof in jou’.

 Gedicht
Het zijn maar een paar woorden
Gesproken vanuit medeleven
Zo troostend en verbindend
Liefdevol gegeven
Het is maar een hand
Liggend op een rug
Toch voelt het als contact
Dat afstand overbrugt.
Het is maar een bezoek
Een chocolaatje bij de thee
Even worden gezien
Vermindering van leed
Het is maar een kaartje
Ontvangen op een dag
Met aandacht en met zorg geschreven
Voor nieuwe moed en kracht.
Het hoeft niet zoveel te zijn
Om iemand te laten weten
Dat je aan de ander denkt
En hem niet bent vergeten.

 Matteüs 6:21
21 Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
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Om over na te denken:
Door wat of door wie ben jij in het hart geraakt?
Wat is de kostbare schat die jij voor altoos bij je draagt?

Gebed
We bidden U, God,
raak ons aan
laat ons merken dat u in ons gelooft
laat ons beseffen hoe schatrijk we zijn
als iemand van ons houdt, aan ons denkt en in ons gelooft.

6. Bewust leven; even stilstaan
Het afgelopen jaar zijn wij verder gegaan op onze weg
door het leven.
Het is tijd voor rust.
Even stilstaan.
Even nadenken bij de weg die ik ga, voordat ik verderga.
Loop in gedachten de weg, die je afgelegd hebt.
Denk aan de reis in je geloven. Hoe is die reis geweest? Waar gaat die
heen? Is het een weg door een dal? Of is het een wandeling in de zon?
Misschien een mix van beide…. Welke afslagen heb je genomen? Heb je
goede keuzes gemaakt? Of ben je meer verdwaald geraakt? Welke kant
moet ik op, wil ik Uw weg gaan?

 Micha 2: 12-13
12

Ik zal je bijeenbrengen, Jakob, je in je geheel bijeenbrengen.
Ik zal verzamelen wat er van Israël over is, ik zal het verzamelen.
Ik zal ze samenbrengen als schapen en geiten
binnen de omheining, als een kudde in de wei;
het zal daar gonzen van de mensen.
13
Hij die een bres slaat gaat voorop,
ze breken uit, ze trekken door de poort,
ze gaan erdoor naar buiten.
Hun koning gaat hun voor,
De HEER gaat aan het hoofd.
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 Johannes 10: 1-5
1‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door
de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover.
2Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen.
3Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem,
hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.
4Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor
ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. 5Iemand
anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem
van een vreemde niet kennen.’
Micha beschouwt mensen als een kuddie
die beschermd moet worden. ’s Nachts
vinden zij veiligheid in de schaapskooi.
Zoals een herder iedere ochtend zijn
schapen uit de schaapskooi leidt, en de
schapen hem volgen omdat ze zijn stem
kennen, zo mogen wij God en Jezus volgen.
Ook al gaandeweg zal Hij ons hoeden.

Om over na te denken
Hoe en wanneer heb jij dit jaar kunnen schuilen?
Bij wie kon je onderdak vinden?
Waar stond een deur open?
Waar ben jij zelf open geweest?
Wie kon er schuilen bij jou?

 Zingen – Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij
NLB 23c
1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
wijst mij een groene streek;
doet mij zijn wegen gaan,
daar rust ik aan een stille stroom
de paden van gerechtigheid,
en niets dat mij ontbreekt.
ter ere van zijn naam.
5. Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.
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7. Bewust leven. Inspiratie
Kijk naar jezelf. Naar je mogelijkheden en onmogelijkheden. Naar je krachten.
Hoe kun je de liefde van God vertalen naar de mensen om je heen. Welke
uitdagingen en mogelijkheden liggen misschien op straat voor het oprapen,
en welke kansen wachten er om gevonden te worden? Kansen om de
gebrokenheid van de wereld en ons leven te doorbreken en het Koninkrijk
van God iets dichter bij te brengen.
Ieder duplosteentje is anders. Duplosteentjes verschillen van elkaar in
grootte, kleur en vorm, zoals ieder mens een andere gave heeft en karakter.
Samen kunnen de steentjes bruggen bouwen en huizen, en verbinden.

Om over na te denken
Pak een duplosteentje
Beeld je in dat in dit steentje al die kansen verpakt zitten
die jij ziet om de gebrokenheid te doorbreken
Benoem ze voor jezelf wat je als kansen ziet
Draag je steentje bij aan de opbouw van Gods wereld

Gebed
Laten we, als wij met de stenen bouwen,
bidden om de komst van het koninkrijk in de wereld om ons heen

 Zingen – Zoekend naar licht hier in het duister
NLB 1005: 5
5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.

Christus, ons licht,
schijn door ons heen,
schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag,
hier in uw huis.

8. Stil worden
We leven in haast, in de drukte van al wat het leven van ons vraagt. Om een
goede zoon of dochter te zijn, vader of moeder, opa of oma, buurman of
buurvrouw. Vaak lopen we onszelf voorbij.
Voordat we ons weerlaten meeslepen in de drukte van alle dag: laten we stil
worden.
Stil worden en voorbereiden
Hofkerk
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Voorbereiden en wachten.
Wordt kalm, ontspan, je weet niet hoe lang we moeten wachten, dus het heeft
geen zin om op je horloge te kijken, of met je vingers te trommelen.
De plant op de tafel wacht op de lente. Het bereidt zich voor. Het heeft al zijn
bladeren verloren en wacht op de tekenen en de warmte. Klaar om uit te
bloeien in nieuw leven.
Waarop wij wachten, waarnaar de wereld uitziet, is het koninkrijk van God.
De vrede die God in gedachten had vanaf het begin van de schepping.

Om over na te denken:
Hoe stel jij je het Koninkrijk voor?

- Stilte –
 Gedicht “Hoop”
Diep in onszelf dragen we hoop:
als dat niet het geval is,
is er geen hoop.
Hoop is de kwaliteit van de ziel
en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.
Hoop in deze diepe en krachtige betekenis is niet hetzelfde
als vreugde omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme
evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
afgezien van de afloop, het resultaat.
Vaclav Havel
Hofkerk
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 Zingen – Eens komt de grote zomer
NLB 747: 1, 7
1. Eens komt de grote zomer
waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn kreatuur.

7. Dan zijn wij aangezeten
in Gods verheven zaal,
en zullen met Hem eten
het eeuwig avondmaal.
Dan schenkt de boom des levens
ons vrucht in overvloed,
en van de stroom des levens
drinken wij daar met God.

9. Dankbaarheid
De hemel en de aarde wordt stralende en puur. God zal zich openbaren in
heel zijn kreatuur.
Ook het afgelopen jaar waren er momenten dat wij iets van het Koninkrijk
mochten proeven. Als een chocolaatje verpakt in een papiertje, pakten we het
uit, zonder te weten wat erin zat en proefden ervan.
Neem en eet een chocolaatje,
en proef het zoete.

Om over na te denken:
Wat heeft God voor ons uitgepakt in het
afgelopen jaar?
Wat is er om dankbaar voor te zijn?
Aan nieuwe vriendschappen, aan oude
bekenden, aan mensen die je bijstonden.
Mensen die je steun in de rug waren, die je
uitdaagden een nieuwe stap te nemen.
Zo bracht het afgelopen jaar ons, naast
alle gebrokenheid, ook veel om dankbaar
voor te zijn. In een stil gebed mogen wij het
goede en onze dankbaarheid verwoorden.

Stil gebed
Hofkerk
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We bidden het onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde 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
in eeuwigheid. Amen.

 Zingen – Dank, dank nu allen God
NLB 704: 1, 2, 3
1. Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen
die grote dingen doet
hier en in alle landen
die ons van kindsbeen aan
ja van de moederschoot
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood

2. Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een Helper die bevrijdt.

3. Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daar boven
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven
Van Hem, de ene Heer
gaf het verleden blijk
het heden zingt zijn eer
de toekomst is zijn rijk

10. De weg naar vrede; geven aan de wereld
Vanuit de stilte, vanuit de dankbaarheid mogen wij de weg volgen, uit het
labyrint. Wat wij ontvangen hebben mogen wij doorgeven. Aan de wereld, en
aan elkaar.
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 Micha 4: 1-4
1

Eens zal de dag komen
dat de berg met de tempel van de HEER
rotsvast zal staan,
verheven boven de heuvels,
hoger dan alle bergen.
Volken zullen daar samenstromen,
2
machtige naties zullen zeggen:
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER,
naar de tempel van Jakobs God.
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,
en wij zullen zijn paden bewandelen.’
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.
3
Hij zal rechtspreken tussen machtige volken,
over grote en verre naties een oordeel vellen.
Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers
en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,
geen mens zal meer weten wat oorlog is.
4
Ieder zal zitten onder zijn wijnrank
en onder zijn vijgenboom,
door niemand opgeschrikt,
want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken.
Micha schetst een beeld van een wereld van vrede. Alle volken zullen rond
Sion samenstromen, rond de woonplaats van God. Hij zal hen leren de weg
van vrede. Oorlog zal er niet meer zijn. Instrumenten van geweld worden
omgesmeed tot instrumenten van vrede. Hoe kan recht gebogen worden wat
on-recht is in deze wereld? Ook wij kunnen daaraan bijdragen.

 Ik heb een steen verlegd
Ik heb een steen verlegd,
in een rivier op aarde.
Het water gaat er anders dan voorheen.
De stroom van een rivier, hou je niet tegen
het water vindt er altijd een weg omheen.
Misschien eens gevuld, door sneeuw en regen,
neemt de rivier m'n kiezel met zich mee.
Om hem, dan glad, en rond gesleten,
te laten rusten in de luwte van de zee.
Hofkerk
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Ik heb een steen verlegd,
in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.
Ik leverde bewijs van mijn bestaan.
Omdat, door het verleggen van die ene steen,
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.
Ik heb een steen verlegd,
in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.
Ik leverde bewijs van mijn bestaan.
Omdat, door het verleggen van die ene steen,
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.
Bram Vermeulen

11. Terug naar de wereld. Het nieuwe jaar in
Je staat op het punt terug te keren in de wereld.
Op de drempel van het nieuwe jaar
Puzzel met de grijze blokken.
Maak orde van de chaos
Leef met liefde. Leef geïnspireerd!

 Zingen – Ga met God en Hij zal met je zijn
NLB 416: 1, 2, 4
1. Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

Heenzending en zegen
Hofkerk
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Gezegend
met liefde van de mensen om je heen.
met troost als je verdriet hebt.
met kracht als het moeilijk is.
met vrede in je hart ondanks de omstandigheden.
met moed om door te gaan.
met wijsheid in het nemen van beslissingen.
met blijdschap om de schoonheid van het leven.
met goed nieuws.
met humor om te relativeren.
met de kleine dingen die er echt toe doen.
met hoop voor wat nog komt.
met gezondheid.
Gezegend met Gods liefde

Hofkerk
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Hofkerk

Oudjaarsviering

2019

|20

