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Voorganger: Jasper van der Horst
Muziek: Maarten Groen en 't A-koortje

Bezieling

Muziek

Woord van welkom 

Aansteken van de kaars

Lied Zangen van Zoeken en Zien 93 

1 Dit huis is een huis waar de deur openstaat,
waar zoekers en zieners, genood of gekomen,
hun harten verwarmen, van toekomst gaan 
dromen,
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen,
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.

2 Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat,
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen
om uiting te geven aan waar zij van dromen,
waardoor een beweging ontstaat die gaat 
stromen,
die nooit meer, door niemand, zich inperken laat.

Openingswoorden

Lied LB 689

Voorzang (regel 1-3 en 7-9) en 
Allen (regel 4-6 en 10-12). 
De voorzang wordt gedaan door het A-
koortje. 

Stiltemoment en gebed

Lezing 1 Korintiërs 2: 1-5 
1Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u
het geheim van God te verkondigen, 
beschikte ook ik niet over uitzonderlijke 
welsprekendheid of wijsheid. 2Ik had besloten
u geen andere kennis te brengen dan die over
Jezus Christus – de gekruisigde. 3Bovendien 
kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik 
angstig en onzeker. 4De boodschap die ik 
verkondigde overtuigde niet door wijsheid, 
maar bewees zich door de kracht van de 
Geest, 5want uw geloof moest niet op 
menselijke wijsheid steunen, maar op de 
kracht van God. 

Lezing Thomas-Evangelie logion 50 

Jezus zei: Als ze je vragen: Waar kom je 
vandaan?, zeg dan: Wij zijn gekomen uit het 
licht, van waar het licht uit zichzelf 
ontstond. Het is opgestaan en openbaarde 
zich in hun beeld. 
Als ze zeggen: Wie ben je?, zeg dan: Wij zijn 
zijn kinderen en de uitverkorenen van de 
levende vader. 



Als ze vragen: Wat is het teken van de vader 
die in jou is?, zeg dan: Het is een beweging 
en een rust. 

Lied Hierheen adem (koor) 

Hierheen, Adem, steek mij aan, 
stuur mij uit jouw verste verte 
golven van licht. 

Welkom armeluisvader, 
welkom opperschenker, 
welkom hartenjager. 

Beste tranendroger, 
lieve zielsbewoner, mijn vriend, 
mijn schaduw. 

Even rusten voor tobbers en zwoegers, 
voor krampachtigen een verademing ben je. 

Onmogelijk mooi licht, 
overstroom de afgrond van mijn hart, 
jou zo vertrouwd. 
God ben jij, zonder jou 
is alles nacht en ontij, 
wreedheid, schuld, 

maar jij maakt schoon. 
Verflenst mijn bloem: 
geef water, zalf mijn wonden. 

Stijf sta ik, toegang verboden, ijzig. 
Ontdooi mij, koester mij. 
Vreemd ga ik, zoek mij. 

Ik zeg ja jij, - doe nee. 
Vergeld mijn twijfel met vriendschap 
zeven maal duizend maal. 

Niets ben ik zonder jou. 
Dood wil ik naar jou toe. 
Dan zal ik lachen. 

Twee filmpjes over Bezieling

Overdenking

Muziek

Lied NLB 681  Veni sancte Spiritus 

Het koor zingt het drie maal voor, en daarna 
nog eens door allen drie maal.

Gebed

Presentatie jaarprogramma

Collecte

Slotlied LB 605 vers 1, 4 en 5

Kaars doven

Zegen

Muziek

Ontmoeting met koffie en thee

Mededelingen

De 1e collecte is voor Vrijzinnig Assen. 
De 2e collecte is voor Artsen zonder Grenzen.

U kunt uw bijdrage voor de collectedoelen, behalve 
in de collectezak, ook overmaken op bankrekening  
NL39 INGB 0000823139 van VVP Assen, met 
vermelding van de bestemming. 

De bloemen van deze zondag gaan naar <naam 
verwijderd ivm privacy>.

Wilt u meer informatie over Vrijzinnig Assen, kijkt u 
dan eens op de website www.vrijzinnig.nl/assen.
U kunt ook contact opnemen met de secretaris van 
de Vereniging, Betteke de Groot, 
secretaris@vrijzinnigassen.nl


