Orde van dienst oecumenische viering op vredeszondag16 september 2018
Thema: vrede
Voorgangers: Pastoraal werker Rita Schoolenberg& Ds. Jacob Korf
Lector: Ed Weevers
Mmv.een kleine rcantorij olv Willem Blonk
Muziek voor de dienst: …
Gongslag
Intochtslied: Spelenderwijs de hemel op aarde(rk bundel 324)
Bemoediging en groet, inleiding bij de dienst
Drempelgebed
Eeuwige God, al zolang onderweg met ons Vandaag staan wij hier op de
drempel van Uw Huis en aarzelen om binnen te gaan Uw vrede is zover te
zoeken Duisternis heerst op grote plekken Mensen staan op tegen elkaar Uw
Schepping zucht en steunt Ook persoonlijke zorgen en twijfels dragen wij met
ons mee als wij deze drempel overgaan Goede God, wijs ons vandaag opnieuw
Uw Weg van Vrede Zet ons in beweging naar U en elkaar toe Wees aanwezig in
ons zingen en bidden in uw Woord en in de stilte in het breken en delen in het
geven en ontvangen Beziel ons met Uw Geest Licht voor deze Viering Adem
voor Onderweg Bron van ons Verlangen Moge het zo zijn
Kyrie:
V:
Allen:

We bidden om ontferming
Je hoofd buigen.
Je hart openen.
Met open handen opkijken naar die Ander.
God ontferm U over mij.
Ik buig mijn hoofd.
Ik sta hier met mijn handen uitgestrekt naar U.
Mijn hart wil U ontmoeten.
God ontferm U over ons.
Leer ons, onze handen uit te strekken naar U en elkaar.
Geef ons vrede in ons hart.
Help ons om te buigen,
zodat wij anderen van de grond omhoog kunnen helpen
Ontferm U over ons. Heer, ontferm U over mij

Gloria: houd mij in leven( 139rk rode bundel)

DIENST VAN HET WOORD
Moment met de kinderen
Zingen: Ubi caritas (Taizé, Lb 568a) (ondertussen gaan de kinderen naar de
Kinderdienst)
1e Lezing: Jacobus2 , 1-18
Meditatieve muziek
2eLezing:Markus 9, 14-29
Zingen: Acclamatie ‘Heer, laat uw Woord spreken’ (Lb 332 / RK 26-2) 1.
Voorzang, 2. Allen
Verkondiging
Gesproken geloofsbelijdenis: …, (de kinderen komen terug)
V:
Ik geloof in God,
schepper en doel van al wat leeft.
Hij laat niemand vallen, Hij zal de mensen dragen,
hemel en aarde rusten in Gods hand.
Allen: Ik geloof in Jezus, kind van mensen,
Zoon van God.
Hij leerde ons liefde, breken en delen,
Zijn woord wijst ons richting,
een weg om te gaan.
V:

Ik geloof in de Geest,
dat vuur onder mensen,
als kracht van God zelf,
dat niet te doven is, maar oplaait in stilte
en waarheid zoekt, vrede en recht.

Allen: Ik geloof in mensen, die -klein en kwetsbaarzoeken naar God;
die gaven benutten,
die bouwen in liefde aan Gods rijk op aarde
en durven te zijn wie ze zijn.
V:

Ik geloof in de Kerk, als middel op aarde
om Gods liefde zichtbaar te maken,
tastbaar en voelbaar voor groot en klein,
om arm en rijk te leren delen
en zorg te hebben voor elkaar.

Allen: Ik geloof in het leven
het antwoord van mensen op wat God begint,
dat nooit van Hem losraakt.
Zijn licht zal ons voorgaan,
Zijn liefde voltooit wat aan mensen ontbreekt.
Dat leven is eeuwig, bij God is geen einde.
Dus ooit zal ik thuis zijn en eindelijk rusten.
Want God heeft daarover het laatste woord.
Amen.
Mogelijk een afkondiging van overlijden, van dopen
Voorbeden
Goede God, Delend in Uw verlangen naar Vrede - een wereld zoals door U
bedoeld – willen wij onze vragen over zoveel onbegrijpelijk lijden aan U
voorleggen Daarom bidden wij en zullen wij blijven bidden om Vrede voor uw
mensen
acclamatie: wek in ons uw diepe verlangen naar Vrede
God van alle mensen, Spreek ons aan hartstochtelijk als uw zoon Jezus Messias
om te zien als hij uw mensen in nood gekleineerd geknecht misbruikt op de
vlucht opdat ook wij handelen gericht op vrijheid en bevrijding elkaar zien door
uw ogen
acclamatie: wek in ons uw diepe verlangen naar Vrede
God, doe ons omzien naar Uw mensen onze naasten Uw wereld op ons netvlies
Wij denken met name aan…
acclamatie: wek in ons uw diepe verlangen naar Vrede
Goede God, beziel ons met uw Geest dat wij mensen worden tot Vrede in staat
Moge het zo zijn.
DIENST VAN DE TAFEL
Aanbeveling 1e collecte door mevr.de Jong
Collecte, waarbij
Koorzang: ‘Vrede laat maar zien’
-

Samenzang: Lb 385, ‘De tafel van samen’.

1ecollecte:Stichting samen leven is samen delen;
2e collecte: gezamenlijke kerken.
Intenties (voorbedeboek)

Tafelgebed LB 403 d
Vredeswens, met het zingen van ‘Vrede mag hier van hand tot hand’
Onze Vader; oecumenisch onze vader bidden
Nodiging
Delen van matzes, wijn, druivensap (mensen komen via het middenpad naar
voren; wie niet naar voren kunnen komen worden op hun plek bediend)
Tijdens het delen klinkt muziek die uitnodigt tot stilte en meditatie
Na het delen zingen: lb 1014; geef vrede door van hand tot hand.
Dank/slotgebed
God van Vrede, Opgewekt en opgestaan gaan wij van hier vervuld van Uw
NAAM die hier klonk in deze ruimte dat uw NAAM mag doorklinken in ons hart
dat uw NAAM ons mag helpen op uw Weg van Vrede Geef ons geduld op die
Weg als de Vrede verduisterd raakt geef ons kracht vol te houden geef ons
Adem steeds opnieuw dat uw NAAM in ons mag groeien tot welzijn van ieder
mens en dier uw hele schepping Amen
ZENDING EN ZEGEN
Mededeling(en)
Zegen: …
Droom de wereld open Zing tegen beter weten in Zing en droom van de mens
die je zijn mag in Zijn Naam Gezegend je hand die uitreikt naar de ander
Gezegend je woorden die de ander geluk wensen Gezegend je voeten op weg
naar de ander, op weg naar recht en vrede
Slotlied:rk bundel 342 Een volk op weg gezet- couplet 1, 2, 4
Bij het laatste couplet verlaten de voorgangers de kerkzaal (met de degenen
die de collecteschalen, Bijbel dragen)
Muziek na de dienst: ‘Down by the riverside’!

