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voorganger: ds. Johan Meijer, 
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m.m.v.: de Thomasvieringencommissie
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pianospel voor de dienst

welkom namens de kerkenraad en aansteken van de Paaskaars

aanvangslied Zomaar een dak

1 Zomaar een dak boven wat hoofden, deur die naar stilte openstaat.
Muren van huid, ramen als ogen, speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt als wij er binnengaan
om recht voor God te staan.

2 Woorden van ver, vallende sterren, vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen, diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien, onthouden, spreken voort,
Gods vrij en lichtend woord.

3 Tafel van Eén, brood om te weten dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede, oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.

stil moment, woorden van vertrouwen en groet

openingsgebed



lied om naar te luisteren: Memory – uit de musical Cats

Midnight, not a sound from the pavement,  has the moon lost her memory.  
She is smiling alone in the lamplight, the withered leaves collect at my feet and
the wind begins to moan. Memory, all alone in the moonlight, I can smile 
happy your days (I can dream of the old days). Life was beautiful then, I 
remember the time I knew what happiness was. Let the memory live again.
Every street lamp seems to beat, a fatalistic warning. Someone mutters and 
the street lamp gutters and soon it will be morning. Daylight, I must wait for 
the sunrise, I must think of a new life,  and I mustn't give in when the dawn 
comes. Tonight will be a memory too and a new day will begin.

Burnt out ends of smoky days, the still cold smell of morning. 
A street lamp dies, another night is over, another day is dawning
Touch me, it is so easy to leave me, all alone with the memory
of my days in the sun.  If you touch me, you'll understand what happiness is. 
Look, a new day has begun

Herinnering 

Middernacht, geen geluid op de stoep, heeft de maan haar geheugen 
verloren? Ze lacht alleen.  In het lamplicht  verzamelen de verdorde bladeren 
zich aan mijn voeten en de wind begint te zuchten. Herinnering, heel alleen in 
het maanlicht.  Ik kan lachen naar de oude tijden.  Toen was ik mooi. Ik 
herinner me de tijd dat ik wist wat geluk was. Laat de herinnering zich 
heropleven. Elke straatlamp lijkt een fatalistische waarschuwing uit te stralen. 
Iemand mompelt en een straatlamp flikkert.  En snel zal het morgen zijn. 
Daglicht, ik moet voor de zonsopgang wachten. Ik moet denken aan een nieuw 
leven en ik mag niet toegeven. Wanneer de dageraad komt, dan zal vannacht 
ook een herinnering zijn.  En een nieuw leven zal beginnen. Verbrande resten 
van rokerige dagen, de ijskoude geur van de morgen, de straatlamp dooft. Er is 
weeral een nacht voorbij, een nieuwe dag breekt aan. Raak me aan, het is zo 
gemakkelijk om me te verlaten, heel alleen met mijn herinnering aan mijn 
dagen in de zon. Als je me aanraakt, dan zal je begrijpen wat geluk betekent.

Kijk, een nieuwe dag is begonnen...



uitleg over de Heilige Chaos

Heilige Chaos 

bij elkaar terugkomen komen 

lied 'Jesus remember me' –  Taizé, herhaaldelijk gezongen

dankgebed, voorbeden, stil gebed 

slotlied Nu het avond is (Nederlandse tekst)



2 v In de duisternis,
A in de duisternis, waak Gij Schepper als wij slapen.

3 v U behoren wij,
A U behoren wij, waak Gij Schepper als wij slapen.

4 v Die ons hebt behoed,
A Die ons hebt behoed, waak Gij Schepper als wij slapen.

5 v Zie toch naar ons om,
A zie toch naar ons om, waak Gij Schepper als wij slapen.

6 v Gij die liefde zijt,
A Gij die liefde zijt, waak Gij Schepper als wij slapen.

7 v Zegen ons vannacht,
A zegen ons vannacht, waak Gij Schepper als wij slapen.

zegen met gesproken Amen

collecte bij de uitgang

Na afloop ben je van harte welkom in de Potkaamp voor een frisje of een 
kopje koffie of thee. 

De volgende Thomasviering is op zondag 26 mei 2019, om 19.00 uur in 
deze kerk. 


