
Thomasviering 'Inspiratie'
zondag 26 mei 2019, 19.00 uur in de Oude Kerk van Borne

voorganger: ds. Johan Meijer, 
pianist: Lex Griffioen
m.m.v.: de Thomasvieringencommissie
koster: Marianne Schipper

pianospel voor de dienst

welkom namens de kerkenraad en aansteken van de Paaskaars

aanvangslied 681

stil moment, woorden van vertrouwen en groet

openingsgebed

lied om naar te luisteren: Inspiratie – Mathilde Santing 

Hoe komt een idee ooit tot stand,
kan zo'n gedachte ontstaan?
Waar komt dat helder ogenblik,
dat inzicht toch vandaan?
Dat komt door ons, zin voor zin.
Gaven wij die woorden in,
die fluisterden wij toe

Hoe kreeg jij ooit een idee?
Vroeg jij je dat nooit eens af?
Het was de stem van een van ons
die jou het inzicht gaf.
De stem van iemand als wij
onzichtbaar aan je zij.
Zo luisterde jij toe.

Je noemde het inspiratie,



Adem van de geest
Inspiratie,
maar wij zijn het steeds geweest.

Zo krijgt het kind een idee,
zo vindt de man wat hij zoekt,
zo wordt de sterveling een held,
zo wordt vooruitgang geboekt.
Dat komt door iemand van hier,
de mens bereikt op die manier
het hogere niveau.

Ooh noemde het inspiratie,
Adem van de geest.
Inspiratie,
maar wij zijn het steeds geweest

Noem het inspiratie,
zo noemt men het meest
En dat is het ook:
de ingeblazen Adem
van de geest.

uitleg over de Heilige Chaos

Heilige Chaos 

bij elkaar terugkomen komen 



lied Kumba ya my Lord 



dankgebed, voorbeden, stil gebed,
Aramees Onze Vader, door allen hardop uitgesproken

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef U een naam opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij - maak het nuttig.

Vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze. 
Voed ons dagelijks met brood en met inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons binden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

Uit U wordt geboren:
de Alwerkzame wil, 
de levende kracht om te handelen, 
en het lied dat alles verfraait, 
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Amen

slotlied 695

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 17 november, om 19.00 uur in 
deze kerk. 


