
Boxtel 26-07-22 

Oefenen 272? 

VOORBEREIDING 

Aansteken kaars 

Intredelied 272 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here 

Bemoediging  

Stilte 

Groet 

(de gemeente gaat weer zitten)  

Korte introductie 

Kyrie- en glorialied: psalm 28 gezongen 

DE BIJBEL OPEN 

Groet 

Gebed bij de opening van de schriften 

Schriftlezing Genesis 18:20-33 

Antwoordpsalm 138 U loof ik, Heer, met hart en ziel 1 en 2 

Evangelielezing Lucas 11:1-13 

Acclamatie 

Overweging die eindigt met een gedicht van de Amerikaanse dichter des Vaderlands, Joy Harjo 

To pray you open your whole self 
To sky, to earth, to sun, to moon 
To one whole voice that is you. 
And know there is more 
That you can’t see, can’t hear; 
Can’t know except in moments 
Steadily growing, and in languages 
That aren’t always sound but other 
Circles of motion. 
Like eagle that Sunday morning 
Over Salt River. Circled in blue sky 
In wind, swept our hearts clean 
With sacred wings. 
We see you, see ourselves and know 
That we must take the utmost care 
And kindness in all things. 
Breathe in, knowing we are made of 
All this, and breathe, knowing 
We are truly blessed because we 
Were born, and die soon within a 

Om te bidden open je je hele zelf 
Voor hemel en aarde, voor zon en voor maan, 
Voor de stem die jou vormt, die jij bent. 
en weet: er is meer, 
dat je niet kunt zien, niet kunt horen, 
niet kunt weten, behalve op momenten 
betrouwbaar groeiend, en in talen, 
die niet altijd klinken, maar meer  
een cirkelgang zijn. 
Zoals die adelaar die zondagmorgen, 
over Salt River cirkelde in blauwe lucht. 
Suizend onze harten schoonveegde 
Met heilige vleugels. 
We zien je, zien onszelf en weten 
Dat we opperste zorg moeten dragen 
En zachtheid in alles. 
Adem in, wetend dat we zijn gemaakt van 
Dit alles, en adem, wetend 
Dat we werkelijk gezegend zijn omdat we 
Zijn geboren en snel sterven binnen een  



True circle of motion, 
Like eagle rounding out the morning 
Inside us. 
We pray that it will be done 
In beauty. 
In beauty. 

cirkelgang, 
Zoals adelaar de ochtend afrondt, 
Binnen in ons. 
We bidden dat het worde gedaan  
In schoonheid. 
In schoonheid. 

 

Muziek 

Lied 920 Gij hebt o God, dit broze bestaan gewild 

BIDDEN EN DELEN  

mededelingen 

collecte 

Dankgebd, voorbeden met acclamatie, stil gebed, oecumenisch Onze Vader 

Wegzending en zegen (de gemeente gaat staan)  

Slotlied 848 Al wat een mens te kennen zoekt: 1, 2, 3, 4, 5 

Zegen, beantwoord met 3 x amen 

Muziek 


