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Over Exodus
Wat doet Exodus?
Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en
gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de
criminaliteit te stappen.
Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen
verspreid in het land of bij een maatje uit het
Exodus vrijwilligersnetwerk. Naast de hulp van vrijwilligers buiten de
gevangenis, biedt het Exodus vrijwilligersnetwerk hulp aan familieleden van
(ex-)gedetineerden. Het Ouders, Kinderen en Detentie (OKD) project maakt
het mogelijk voor gedetineerde ouders en hun kind (eren) elkaar maandelijks
te ontmoeten in een kindvriendelijke ruimte in de bajes en zo te werken aan
een goed contact.
Middels een convenant met het justitiepastoraat faciliteert Exodus ruim 60
inzorg-groepen. Inzorg-vrijwilligers leggen individueel bezoek af aan
gedetineerden en participeren bij de kerkdiensten en gespreksgroepen van de
penitentiaire inrichtingen. Meer dan 1850 vrijwilligers zijn actief in het
vrijwilligersnetwerk.
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Orde van dienst
WIJ ZOEKEN GOD
-voorbereidingOrgelspel
De teksten van de liederen die Alexandra Alden zingt staan achterin dit
liturgieboekje. U kunt met de negrospirituals meezingen, als u dat wilt.
Intro: Both Sides Now (Alexandra)
Exoduslied: When Israel was in Egypt’s land (Alexandra)
Welkom
Zingen: Lied 276 (staande)
1
Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat,
muren van huid, ramen als ogen,
speuren naar hoop en dageraad,
huis dat een levend lichaam wordt,
als wij er binnen gaan,
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 Een 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 even verrijzenis.
Aansteken van de paaskaars door Geert Hulsbos
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Stilte voor gebed
Bemoediging en groet
We gaan zitten.
Gebed van toenadering door Miranda
Als een forel opspringt naar een vlieg
en aan de lijn gehaakt wordt
en voelt
dat hij niet in staat is vrij rond te zwemmen,
begint een gevecht
dat uitloopt in gespartel en spatten
en soms op een ontsnapping.
Vaak is echter de situatie te moeilijk voor hem.
Zijn verweer is alles wat de wereld waarneemt
en het is begrijpelijk,
dat de wereld het verkeerd begrijpt.
Voor een vrije vis is het moeilijk te begrijpen,
wat er gebeurt met een aan de haak geslagen vis.
Heer, help ons onze moeilijkheden de baas te worden.
Heer, dat toeschouwers, begripsvolle helpers zullen zijn.
Amen.
Aansteken van de kaarsen bij de Bijbel op de liturgische tafel door Geert Hulsbos
Zingen: Lied 919 : 1
Gij die alle sterren houdt
in uw hand gevangen,
Here God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart / is verward,
leer het op uw lichte
hoge rijk zich richten.
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Levensregels: 1 Johannes 3 : 16 – 20 door Wout Schaap
16

Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven
heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en
zusters. 17 Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om
van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet
lijden?
18
Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar
waarachtig, met daden. 19 Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en
kunnen we met een gerust hart voor God staan. 20 En zelfs als ons hart ons
aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet alles.
Zingen: Lied 313 : 1 en 5
Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Heb moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist´ren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
’t woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer’,
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer

GOD ZOEKT ONS
-rond de BijbelGebed uit de Bajesbijbel door Miranda
Ik bad om kracht en God gaf mij zorgen om mij sterk te maken.
Ik bad om wijsheid en God gaf mij problemen om te leren op te lossen.
Ik bad om welvaart en God gaf mij verstand en spieren om te werken.
Ik bad om moed en God gaf mij gevaren om te overwinnen.
Ik bad om liefde en God gaf mij lastige mensen om te helpen.
Ik bad om gunsten en God gaf mij gunstige gelegenheden.
Ik bad om een zegen en ik ontdekte er nog meer!
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Ik kreeg niets van wat ik had gevraagd, maar ik ontdekte wel hoe God mij nodig
had.
Zo kreeg ik meer dan ik vroeg.
Nu vragen wij om aangeraakt te worden door de woorden uit de Bijbel, uw
woorden. Wat gaat U ons geven?
Amen.
Moment van de kinderen
De kinderen gaan naar de jeugdkerk/nevendienst

Intermezzo: Nobody knows (Alexandra)
Evangelieverhaal: Matteüs 25 : 31 – 46 door Wouda van Diest
verteller:
Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle
engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor
hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een
herder de schapen van de bokken scheidt; de schapen zal hij rechts van zich
plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich
zeggen:
koning Jezus:
Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al
sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger
en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een
vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was
ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.
verteller:
Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden:
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de rechtvaardigen:
Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u
te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en
opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek
was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?
verteller:
En de koning zal hun antwoorden:
koning Jezus:
Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij
gedaan.
Zingen: Psalm 146 : 1, 3 en 4
1
Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor de Heer uw God.

3
Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard woont,
is in zijn hand bewaard.

4
Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft den gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.
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Sterk verhaal door Miranda
Ik ken een sterk verhaal
Het is op het strand
Er is een man
En er zijn ook heel veel vissen
Op het strand
De man bukt
Hij pakt één vis
Hij geeft de vis een kus
Hij gooit de vis in zee
De vis is blij
De man bukt weer
Pak weer één vis
Hij geeft de vis een kus
Hij gooit de vis in zee
Weer blij
Dan komt daar een andere man
Hij zegt:
Kijk nou toch eens om je heen, man
Kijk dan hoeveel vissen er nog zijn, man
Jij pakt steeds één vis
Je geeft die vis een kus
Je gooit die vis in zee
Dat helpt toch helemaal niets, man
De man bukt weer
Pakt weer één vis
Hij geeft de vis een kus
Hij gooit de vis zee
En zegt:
Leg jij dat dan maar uit aan deze vis.
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Preek van twee heren
Meditatief moment: Guaranteed (Alexandra)
Zingen: Lied 912 : 1, 2, 5 en 6
1
Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.
5
Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heil'ge Geest er woon'.

2
Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.
6
Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

WIJ ZOEKEN ELKAAR
-gebeden, collecten en zegenGebeden
Collecten en Swing low (Alexandra)
Gedicht door Miranda
Het waait voor de verandering
Soms zet ik de ventilator aan.
Dan beweegt er tenminste wat
want ’s avonds is het stil
en in de stilte
is het moeilijk stand houden.
De ventilator heeft vier knoppen
met de cijfers 0 1 2 3.
De olijfolie die hem smeert
heeft de cijfers uitgewist.
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In een goed gedicht moet ik
nu schrijven
dat ook ik ben uitgewist
maar dat is niet zo.
Ik ben er nog.
Leef nog.
Als de ventilator stopt,
waait er nog van alles.
Het is de Geest van God
die blijft zoemen
als een fluisterzachte koelkast.
Duidelijk niet eentje van het Rijk.
Het waait in mijn cel voor de verandering
Slotlied: Lied 834 (staande)
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.
Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,l
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.
Heenzending en zegen (staande)
Uitgeleide: My Lord What a morning (Alexandra)
Orgelspel
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Liedteksten
1. Both Sides Now
Bows and flows of angel hair and ice cream castles in the air
and feather canyons everywhere, I've looked at clouds that way.
But now they only block the sun, they rain and snow on everyone.
So many things I would have done but clouds got in my way.
I've looked at clouds from both sides now,
from up and down, and still somehow
it's cloud illusions I recall.
I really don't know clouds at all.
Moons and Junes and ferris wheels, the dizzy dancing way you feel,
as every fairy tale comes real; I've looked at love that way.
But now it's just another show. You leave 'em laughing when you go,
and if you care, don't let them know, don't give yourself away.
I've looked at love from both sides now,
from give and take, and still somehow
it's love's illusions I recall.
I really don't know love at all.
Tears and fears and feeling proud, to say "I love you" right out loud,
dreams and schemes and circus crowds, I've looked at life that way.
But now old friends are acting strange, they shake their heads, they say
I've changed.
Something's lost but something's gained in living every day.
I've looked at life from both sides now,
from win and lose, and still somehow
it's life's illusions I recall.
I really don't know life at all.
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2. When Israel was in Egypt's land
When Israel was in Egypt's land,
let my people go;
oppressed so hard they could not stand,
let my people go.
Refrain:
Go down, Moses,
way down in Egypt's land;
tell old Pharaoh
to let my people go.
The Lord told Moses what to do,
let my people go;
to lead the children of Israel through,
let my people go. Refrain
They journeyed on at his command,
let my people go;
and came at length to Canaan's land,
let my people go. Refrain
Oh, let us all from bondage flee,
let my people go;
and let us all in Christ be free,
let my people go. Refrain
3. Nobody knows the trouble I’ve seen
Nobody knows the trouble I've seen
Nobody knows my sorrow
Nobody knows the trouble I've seen
Glory hallelujah!
Sometimes I'm up, sometimes I'm down
Oh, yes, Lord
Sometimes I'm almost to the ground
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Oh, yes, Lord
Although you see me going 'long so
Oh, yes, Lord
I have my trials here below
Oh, yes, Lord
If you get there before I do
Oh, yes, Lord
Tell all-a my friends I'm coming to Heaven!
Oh, yes, Lord
4. Guaranteed
On bended knee is no way to be free
Lifting up an empty cup I ask silently
That all my destinations will accept the one that's me
So I can breathe
Circles they grow and they swallow people whole
Half their lives they say goodnight to wives they'll never know
Got a mind full of questions and a teacher in my soul
And so it goes
Don't come closer or I'll have to go
Owning me like gravity are places that pull
If ever there was someone to keep me at home
It would be you
Everyone I come across in cages they bought
They think of me and my wandering but I'm never what they thought
Got my indignation but I'm pure in all my thoughts
I'm alive
Wind in my hair I feel part of everywhere
Underneath my being is a road that disappeared
Late at night I hear the trees they're singing with the dead
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Overhead
Leave it to me as I find a way to be
Consider me a satellite forever orbiting
I knew all the rules but the rules did not know me
Guaranteed

5. Swing Low, Sweet Chariot
I looked over Jordan and what did i see?
Commin' for to carry me home
There was a band of angels, a-commin after me
Commin' for to carry me home
Swing low, sweet chariot
Commin' for to carry me home
Swing low, sweet chariot
Commin' for to carry me home
I'm sometimes up, and i'm sometimes down
Comin' for to carry me home
But but i know my soul is heavenly bound
Comin' for to carry me home
Swing low, sweet chariot
Comin' for to carry me home
Swing low, sweet chariot
Comin' for to carry me home
If you get there before I do
Comin' for to carry me home
Tell all my friends that I'm a-comin' too
Comin' for to carry me home
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Swing low, sweet chariot
Commin' for to carry me home
Swing low, sweet chariot
Commin' for to carry me home
And now they're commin for to carry me home
6. My Lord, what a morning!
My Lord, what a morning!
My Lord, what a morning!
Oh, my Lord, what a morning
when the stars begin to fall.
Oh, you will hear the trumpet sound
to wake the nations underground.
Looking to my Lord's right hand
when the stars begin to fall.
Oh, you will see my Jesus come,
his glory shining like the sun,
Looking to my Lord's right hand
when the stars begin to fall.
Oh, you will hear all Christians shout,
'cause there's a new day come about.
Looking to my Lord's right hand
when the stars begin to fall.
My Lord, what a morning!
My Lord, what a morning!
Oh, my Lord, what a morning
when the stars begin to fall.
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