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Stenen in broden

Verantwoording:
Deze bezinning is voorbereid door Lidwina Duindam en Moniek Siermann
De meeste liedjes zijn te vinden in Verzameld Liedboek (2004) of Stilte zingen
(2018).
De muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via de webwinkel:
ekklesia-amsterdam.nl

Openingslied

Welkom | door Moniek
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Lezing uit Matteüs 4:3-4
Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God
bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’
Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens
leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de
mond van God.”’

Lied: Gij zijt de lucht
tekst: Huub Oosterhuis
muziek: Tom Löwenthal

Gij zijt de lucht om mij heen.
Ik adem U in, anders sterf ik.
Ik sla U om als een mantel.
Ik weet dat Gij nooit verslijt.

Overweging adhv Boek van Adyashanti: Jezus, de mysticus
Psalm 91 vrij
Wie woont onder de hoede van …
overnachtend in de schaduw van
een god almachtig Ooit gewoond onder jouw hoede – ik
in jouw schaduw overnachtend?
Ooit gezegd ‘mijn toevlucht jij
mijn vaste burcht
God van me op jou bouw ik?’
Misschien gezongen, mee,
woorden in een grote vorm gegoten
melodie van eeuwen her ...
je waagt je mee, ja-nee
mijn toevlucht jij
God van me op jou bouw ik.
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Tweede gedachte bij Psalm 91 | Moniek

Psalm 91 vrij (vervolg)
Verheven en geheiligd worde
zijn grote naam in deze wereld
dat Hij ons regeren zal
en in de komende die spoedig komen zal
zeg amen.
Verheven zij de Naam in eeuwigheid o ja.
Gezegend zij de Naam
geroemd gezongen en aanbeden
van de Eeuwige die Heilig is
Verheven zij de Naam in eeuwigheid.
Boven alle zegenspreuken lofgezangen
boven elke troost.
Verheven zij de Naam in eeuwigheid o ja.
Leven zij ons geschonken en heel Israël
zeg amen.
Hij die vrede toebereidt in zijn hoogten
Hij moge vrede schenken
aan Israël en heel de wereld.
Amen.

Overweging bij Ander, ouder | Lidwina
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Slotlied Ander, ouder
tekst: Huub Oosterhuis / muziek: Antoine Oomen
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Als u wilt bijdragen aan De Zijp,
dan kunt u op de QR-code klikken.
Of via uw camera-app scannen
en op de link klikken

Volgende online-bezinning op
woensdag 10 maart (vanaf 10.00 uur)

Elke dag een psalm
Als je een email stuurt naar Moniek@dezijp.nl dan ontvang je elke
morgen een psalm in je mailbox, t/m zondag 28 maart. Telkens 1 psalm
om zelf rustig te lezen en daarna te beluisteren op de mp3 die
meegestuurd wordt.
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