Oecumenische viering op zondag 20 januari 2019
Thema: ‘Recht voor ogen’
Start van de week van de eenheid en het gebed
Voorgangers Fulco Timmers & Trix van Os; voorbereiding in samenspraak met de oecumenische werkgroep
Zang: Willem Blonk & de Open Hof Cantorij, Lector Ed Weevers
Openingslied: Vol van verwachting zijn wij gekomen rb 301
Bemoediging, groet en inleiding
Stilte
Gebed om vergeving
Gloria Koor: Gloria, uit Mis no. 6 in G – Charles Gounod
Eer zij God in den hoge En vrede op aarde voor mensen van goede wil. Wij prijzen U. Wij zegenen U. Wij aanbidden
U. Wij roemen U. Wij danken U om Uw grote heerlijkheid.
Heer, God, hemelse Koning, almachtige God de Vader. Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus. Heer God, Lam Gods,
Zoon van de Vader, Gij die de zonden der wereld wegneemt, heb erbarmen met ons; verhoor ons gebed. Gij die ter
rechterzijde van de Vader zit, heb erbarmen met ons.
Want alleen U bent heilig, alleen U de Heer, alleen U de Allerhoogste, Jezus Christus. Met de heilige Geest, in de
heerlijkheid van God de Vader. Amen.
Lezingen
We zingen samen: Zoek eerst het koninkrijk van God (lied nr. 105 uit Geroepen om te zingen)
Moment met de kinderen
Eerste lezing: Uit het boek Deuteronomium 16, 11-20
Tussenzang: Maak ons uw liefde, God NLB 974
Evangelie: Lezing uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 2, 1 - 12
Waarin gezongen door de cantorij:
‘Ieder mens zet eerst de goede wijn op tafel en wanneer ze dronken geworden zijn, de mindere. Gij heb de goede
wijn bewaard tot nu. Dit begin van de tekenen deed jezus te Kana in Galilea en hij maakte openbaar zijn luister. En
zijn discipelen geloofden in hem.
En aansluitend zingen we samen: ‘Wij willen de bruilofsgasten zijn’ – NLB 525 1, 4, 5
Verkondiging
Stilte
Geloofsbelijdenis van Nicea (gezongen samen met de cantorij)
Ik geloof in één God de almachtige Vader
Geboren, niet geschapen, één in wezen met de
Vader,
Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar
en onzichtbaar is.
en door wie alles geschapen is.
En in één Heer, Jezus Christus,
Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit
de hemel neergedaald.
eniggeboren Zoon van God,
Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige
vóór alle tijden geboren uit de Vader.
Geest uit de Maagd Maria
licht uit licht, ware God uit de ware God.
en is mens geworden.

Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is
begraven
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de
Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand
van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen
levenden en doden
en aan zijn rijk komt geen einde.
Ik geloof in de Heilige Geest die Heer is en het leven
geeft

die voortkomt uit de Vader en de Zoon
die met de Vader en de Zoon tezamen wordt
aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en
apostolische kerk.
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk.
Amen.

Voorbeden
Collecte (1e collecte voor project in Indonesië Lombok; 2e voor de gezamenlijke kerken)
Tafel klaarmaken ondertussen zingt het koor en allen (ook in het Nederlands)
‘The Kingdom of God is justice and peace…”
Gebed over de gaven en intentie
Tafelgebed
Met daarin gezongen NLB 405:1
…
Gezegend tot in lengte van dagen, door Jezus Christus, onze Heer.
Amen
Onze Vader bidden we samen, ieder op de eigen wijze
Vredeswens, we staan hand in hand, verbonden en zingen NLB 397
Uitnodigen communie
Tijdens de communie:
Orgelmuziek: Communio in G op. 19 nr. 2 – Alexandre Guilmant
Koorzang: O salutaris Hostia, uit Mis no. 6 in G – Charles Gounod
O heilzaam levensbrood, dat de deur van de hemel opent, zie, wrede vijanden kwellen ons. Geef ons sterkte en
breng ons hulp.
Na de communie zingen wij “Luister naar de wind” (NLB 936)
Slotgebed
Mededelingen
Zending en zegen
Slotlied ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’ – in beurtzang! NLB 791
ALLEN – VROUWEN - KOOR – MANNEN – KOOR - ALLEN, sopranen koor bovenstem

