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Orde van dienst bij het afscheid  
van de MO-groepen op zondag  

20 november 2022 
Kerk van de Eenheid 

Protestantse Gemeente 
Sint-Oedenrode, Son en Breugel 

 
Thema: zoek elkaar (op) 

 
 
 

 
Inleiding op de dienst 
De MO-groepen zijn vanaf 1982 een begrip geweest in onze 
gemeente. 40 jaar lang werden in die groepen persoonlijke 
geloofsinzichten en ervaringen gedeeld. Ook werd er gekeken 
hoe in andere geloofstradities naar de levensvragen wordt 
gekeken.  
Het laatste onderwerp betrof de 10 Geboden: op welke manier 
verhouden die zich tot ons levensverhaal?  
Door de coronapandemie werden we gedwongen een pauze in 

te lassen. Toen we weer bij elkaar mochten komen, werd na 
zorgvuldige evaluatie besloten te stoppen. De leeftijd van de 
deelnemers en het kleiner worden van de groepen speelden 
daarbij een rol. Maar ook dat we de begeleiding van Geurt 
gingen missen. 
Daarom sluiten we vandaag in deze viering het werk van de 
groepen af. We zien met tevredenheid terug op alles wat er 
was, maar ervaren ook enige melancholie vanwege het verlies 
van deze plek van bezinning.  

In het vertrouwen dat er toch steeds weer licht te vinden zal 
zijn in alle donker steken we nu de kaars op tafel aan aan de 
paaskaars. 
 
 
Aansteken van de kaars op tafel aan de paaskaars 
 
 
Zingen: Tussen twijfel en vertrouwen  
tekst: Geurt Baerends; melodie: Psalm 292 LvdK 
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    2. Jij die met mij mee wilt leven, 

met mij brood en beker deelt, 
steun mijn aarzelend geloven, 
wees voor mij een sprekend beeld 
van de bron van al het goede 

die mij baarde als haar kind, 
dat ik opleef in jouw hoede 
en opnieuw vertrouwen vind. 
 

 3. Jij, die mensen hebt gegeven 
te verlangen naar het licht, 
blijf niet eeuwig in jouw hemel, 
maar wordt tastbaar in ’t gezicht 
van de mensen hier gekomen, 
in de tekens hier gedaan, 

in hun liefde, in hun dromen, 
       dat wij straks gesterkt weer gaan. 
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Terugblik: Ervaring en gemis door iemand uit de groepen 
 

Zingen: Tijd van vloek en tijd van zegen (Lied 845) 
 

 
2. Tijd van troosten tijd van tranen 
tijd van mooi zijn tijd van schamen 
tijd van jagen nu of nooit 
tijd van hopen dat nog ooit. 
Tijd van zwijgen zin vergeten 
nergens blijven niemand weten 
tijd van kruipen angst en spijt 
zee van tijd en eenzaamheid. 

 

3. Wie aan dit bestaan verloren 
nieuw begin heeft afgezworen 
wie het houdt bij wat hij heeft 
sterven zal hij ongeleefd. 
Tijd van leven om met velen 
brood en ademtocht te delen – 
wie niet geeft om zelfbehoud, 
leven vindt hij honderdvoud. 
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Waar ging het om (en gaat het nog om)?  
 

  
Lezing: Lucas 2:40-52 
 
 
Overweging 
 
 
Zingen: Blijf niet staren (Lied 809, 2x) 

 
 
Vooruitblik: op welke manier kunnen we de intentie van de 
MO-groepen voortzetten, individueel en als geloofs-

gemeenschap? 
 
 
Zingen: De toekomst is al gaande (Lied 605) 
Tekst: Inge Lievaart; melodie Willem Vogel 
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2. De toekomst is al gaande, 
schept doorgang door de vloed, 
dwars door het ongebaande 
een pad dat voortgaan doet. 
 

3. De toekomst is al gaande, 
een bron in de woestijn 
zingt tegen het vergaan in: 
de dood zal niet meer zijn. 
 

4. De toekomst is al gaande, 
verborgen en gezien, 
een stem die te verstaan is, 
een God die draagt en dient. 
 

5.De toekomst houdt ons gaande, 
voert ondanks tegenstand 
ons uit het doods bestaande 
naar nieuw, bewoonbaar land.

Gedicht: ‘Ontmoeten’ 
 

Ontmoeten 
Is meer dan iemand tegenkomen 

of bij elkaar zijn. 
Je ontmoet niet zoveel mensen. 
Ontmoeten heeft iets 
van verwondering en herkenning. 
De ander is antwoord op de vraag 
op iets in jou. 
Een echte ontmoeting raakt je. 
Ze vraagt openheid van jou. 
Niet dat je alles moet zeggen 
tegen de ander, 
maar wel dat die ander 
jou iets mag zeggen of vragen. 
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Ontmoeten is de ander 
binnenlaten in het huis van jezelf 

met het risico 
dat hij of zij ontdekt 
dat niet alles echt is in je huis, 
dat je je soms anders voordoet, 
dat je kwetsbaar bent 
en soms gewoon anderen napraat. 
Iemand ontmoeten is  
iemand binnenlaten 
in de binnenste cirkel van je leven. 

Hij zal je vragen naar je ervaringen, 
gewoontes, gevoelens en opvattingen. 
Pas als je de ander 
zo diep binnen laat dringen 
kun je van een ontmoeting spreken. 
 
Een echte ontmoeting laat sporen na. 

 
Niek Stolk 

(boekje 40 dagenproject 2011 lit. bloemschikken) 

 

Pianomuziek  
 
Toelichting op de inzamelingen door de diakonie 
Collectedoel: Kerstpakkettenactie 
Rekeningnummer: NL80 RABO 0198 6344 39 
 
Gebeden  
 Voorbeden - Stil gebed, afgesloten met 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
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de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid.  

Amen. 
 
Zingen: Zolang wij ademhalen (Lied 657) (zo mogelijk 
staande) 
Componist Wales 1865; tekst Sytze de Vries 

2. Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen 

heeft mij aan ’t licht getild. 

3. Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 

dit lieve leven lang. 
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4. Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 

 
 
Wat we elkaar toewensen: de zegen van de Levende 

 In ons hart en in ons huis 
 de zegen van God. 
 In ons komen en in ons gaan 
 de vrede van God. 
 In ons leven, op onze zoektocht 
 de liefde van God. 
 Bij het einde, nieuw begin 
 de armen van God om ons thuis te brengen 
 bij onszelf en bij elkaar. 
  

 


