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Doorbreek onze muren,
breng ons op weg naar elkaar.
Doorbreek onze muren,
geef ons een band met elkaar.
Waar U uw hand uitstrekt,
vind ik houvast.

Voorgangers:

Ds. Willemien van Berkum
Kapelaan Tesfay

M.m.v.:

Psallite
o.l.v. Frans Koning
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Organist:

Jan van Ginkel (samenzang)
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Koorzang voor aanvang – Hoe helder staat de morgenster (Psallite)
Tekst en muziek Philipp Nicolai(1556-1608), vertaling J.W. Schulte Nordholt
(1920-1995), zetting Johann Sebastian Bach (1685-1750).

Welkom – door de voorzitter van de Raad van Kerken
Aansteken van de kaarsen
Samenzang – Jezus roept hier mensen samen
1e couplet wordt gezongen door Pallite, daarna door allen.

Jezus roept ons te belijden Hem als Heer van het heelal,
hoeder van ons broze lichaam, redder van wie faalt of valt.
Zing het uit, laat elk het horen zing het heilige verhaal,
zeg de wereld: Christus’ glorie is op aarde neergedaald.
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Jezus roept ons tot de ander, zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen - Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden, ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers, die op zoek naar waarheid zijn.

Groet
V.:
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Allen: Amen
V.:
De genade en vrede van God,
die ons door Christus heeft verzoend, zij met u allen.
Allen: En ook met u.

Woord van welkom
V.:

Dierbare broeders en zusters in Christus, in dit jaar zullen vele
christenen het begin van de Reformatie herdenken, nu 500 jaar
geleden. De apostel Paulus herinnert ons eraan dat God ons met
zich verzoend heeft door Jezus Christus. We worden
uitgenodigd dienaren van de verzoening te zijn.
Allen gaan zitten

Samenzang - Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig (orgel)
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Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

Schuldbelijdenis
Ds.:

Stilte
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De kerk is steeds opnieuw geroepen
om zich te bekeren tot haar hoofd: Jezus Christus.
Daarom zijn er in de loop van de geschiedenis
vernieuwingsbewegingen in de kerk geweest.
Helaas hadden deze bewegingen vaak scheidingen tot gevolg.
Deze scheidingen zijn in tegenspraak met het gebed van Jezus
tot de Vader in Johannes 17:23: ‘dat zij volkomen één zullen zijn,
zodat de wereld zal begrijpen dat U Mij hebt gezonden,
en dat U hen liefhad, zoals U Mij liefhad’. Laten wij onze zonden
belijden en bidden om vergeving en om genezing van de
wonden die het gevolg zijn van onze scheidingen.

Pr.:

Wij richten muren op die ons van elkaar scheiden
en die ons weerhouden eenheid te vinden. Wij komen nu voor
God met de stenen waarmee wij muren bouwen.

(Telkens als er een zonde genoemd wordt, brengt iemand de bijbehorende steen
aan in de muur. Degene die de steen heeft aangebracht spreekt een gebed uit om
vergeving. Allen antwoorden: ‘Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze
schuldenaren vergeven.’)

Ds.:

Een steen in onze muur is ‘gebrek aan liefde’.
(De steen wordt geplaatst.)

L. 1:

Barmhartige God, de liefde van Christus brengt ons ertoe
vergeving te vragen, omdat we telkens weer tekortschieten in
de liefde.
Allen: Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren
vergeven.
Pr.:

Een steen in onze muur is ‘haat en minachting’.
(De steen wordt geplaatst.)

L. 2:

Barmhartige God, de liefde van Christus brengt ons ertoe
vergeving te vragen voor onze onderlinge haat en minachting.
Allen: Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren
vergeven.
Ds.:

Een steen in onze muur is ‘valse beschuldiging’.
(De steen wordt geplaatst.)

L.3:

Barmhartige God, de liefde van Christus brengt ons ertoe
vergeving te vragen voor het aanklagen van anderen
en voor de valse beschuldigingen die we uiten naar elkaar.
Allen: Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren
vergeven.
Pr.:

Een steen in onze muur is ‘discriminatie’.
(De steen wordt geplaatst.)
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L. 4:

Barmhartige God, de liefde van Christus brengt ons ertoe
vergeving te vragen voor alle vooroordelen en discriminatie.
Allen: Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren
vergeven.

Gezongen acclamatie – Kyrie eleison

Ds.:

I = koor, II = allen

Een steen in onze muur is ‘vervolging’.
(De steen wordt geplaatst.)

L. 5:

Barmhartige God, de liefde van Christus brengt ons ertoe
vergeving te vragen voor vervolging en marteling.
Allen: Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
Pr.:

Een steen in onze muur is ’verbroken gemeenschap’.
(De steen wordt geplaatst.)

L. 6:

Barmhartige God, de liefde van Christus brengt ons ertoe
vergeving te vragen voor het laten voortbestaan
van de scheiding tussen onze kerken.
Allen: Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
Ds.:
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Een steen in onze muur is ‘onverdraagzaamheid’.
(De steen wordt geplaatst.)

L. 7:

Barmhartige God, de liefde van Christus brengt ons ertoe
vergeving te vragen voor het uitbannen van onze broeders en
zusters uit ons vroegere gemeenschappelijke thuis en voor alle
daden van religieuze onverdraagzaamheid in het heden.
Allen: Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
Pr.:

Een steen in onze muur is ‘godsdienstoorlogen’.
(De steen wordt geplaatst.)

L. 8:

Barmhartige God, de liefde van Christus brengt ons ertoe
vergeving te vragen voor alle oorlogen
die we tegen elkaar hebben gevoerd in uw naam.
Allen: Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.

Gezongen acclamatie – Kyrie eleison
Ds.:

Een steen in onze muur is ‘gescheidenheid’.
(De steen wordt geplaatst.)

L. 9:

Barmhartige God, de liefde van Christus brengt ons ertoe
vergeving te vragen voor het gescheiden leven van ons,
christenen, ver verwijderd van onze gemeenschappelijke
roeping om mee te werken aan het welzijn van de hele
schepping.
Allen: Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
Pr.:

Een steen in onze muur is ‘machtsmisbruik’.
(De steen wordt geplaatst.)

L. 10:

Barmhartige God, de liefde van Christus brengt ons ertoe
vergeving te vragen voor misbruik van macht.
Allen: Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
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Ds.:

Een steen in onze muur is ‘zelfgenoegzaamheid’.
(De steen wordt geplaatst.)

L 11:

Barmhartige God, de liefde van Christus brengt ons ertoe
vergeving te vragen voor onze zelfgenoegzaamheid.
We distantiëren ons te gemakkelijk van onze broeders en
zusters in Christus en van de gemeenschap waarin we leven.
Allen: Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
Pr.:

Een steen in onze muur is ‘hoogmoed’.
(De steen wordt geplaatst.)

L. 12:

Barmhartige God, de liefde van Christus brengt ons ertoe
vergeving te vragen voor onze hoogmoed.
Allen: Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.

Gezongen acclamatie – Kyrie eleison
Ds.:

Heer, onze God,
zie hier deze muur die we hebben opgericht
en die ons scheidt van U en van elkaar.
Vergeef ons onze schulden.
Genees ons.
Help ons om alle scheidsmuren neer te halen,
en maak ons één in U.
Allen: Amen.
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Samenzang – Een mens te zijn op aarde (GvL 432) (orgel)

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
is komen uit het water en staan in de woestijn,
geen god onder de goden, geen engel en geen dier,
een levende, een dode, een mens in wind en vuur.
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten, de honger en de dorst,
de vragen en de angsten, de kommer en de koorts.
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Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde de duivel wederstaan.

Lezing - Ezechiël 36:26-28
Dit zegt God, de Heer:
Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, Ik zal je
versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de
plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens
mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen.
Jullie zullen in het land wonen dat Ik aan je voorouders gegeven heb,
jullie zullen mijn volk zijn en Ik zal jullie God zijn.

Lezing - 2 Korintiërs 5:14-20
Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn
dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn
gestorven; en dat Hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet
langer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor de levenden
is gestorven en is opgewekt.
Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven
van deze wereld; ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die
maatstaven beoordeelden. Daarom ook is iemand die één met Christus
is, een nieuwe schepping.
Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.
Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich
verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd.
Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend:
Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend.
En ons heeft Hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd.
Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep.
Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen.
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Evangelielezing - Matteüs 5:23-24
Ds.:

Gelieve te gaan staan

Wanneer je dan je offergave naar het altaar brengt en je daar
herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan
bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom
daarna je offer brengen.

Woord van de Heer
Allen: Wij danken God.

Allen gaan zitten

Samenzang – (Psalm 98 1, 3 & 4) (orgel)
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Laat heel de aard’ een loflied wezen, de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen, lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning, verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning, de Heer die bij ons intocht houdt.
Laat alle zeeën, alle landen Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen, de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten, Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninklijk hier stichten, zijn heil en zijn gerechtigheid.

Overweging
Koorzang – Verleih uns Frieden, gnädiglich
Tekst Maarten Luther (1483-1546), muziek Felix Mendelssohn (1809-1847)
Vertaling:
Schenk ons genadig vrede, o God, in onze tijd; er is immers niemand
anders die voor ons zou kunnen vechten dan U alleen, onze God.
Ondertussen wordt de muur afgebroken en met de stenen wordt een kruis
gevormd.

Gebed
Pr.:

Laat ons bidden: Goede God en Vader in de hemel, we hebben
uw Woord gehoord. U hebt ons met uzelf verzoend door onze
Heer Jezus Christus. Verander ons hart van steen door de kracht
van de heilige Geest in een levend hart. Help ons dienaren van de
verzoening te zijn. Genees de gescheidenheid van onze kerken.
Maak ons tot instrument van uw vrede in deze wereld. Door
Christus onze Heer.
Allen: Amen.

14

Vredesgroet
Ds. en pr.:
Allen:
Ds. en pr.:

De vrede van de Heer zij altijd met u.
En ook met u
Geef elkaar een teken van vrede.

We geven elkaar de vredesgroet.

Collecte
Waarvan 50% naar de gastkerk en 50% naar Raad van Kerken gaat.

Koorzang – God be in my head (John Rutter 1945)
Vertaling:
Moge God in mijn hoofd zijn en in mijn verstaan. Moge God in mijn ogen
zijn en in mijn kijken. Moge God in mijn mond zijn en in mijn spreken.
Moge God in mijn hart zijn en in mijn denken. Moge God bij mijn einde
zijn en bij mijn heengaan.

Geloofsbelijdenis
Allen: Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
en in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de Maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige Katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven.
Amen.
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Voorbede
L. 1:

Almachtige God, u hebt uw Zoon Jezus Christus gezonden
om de wereld met u te verzoenen.
Wij prijzen u om iedereen die u zendt, in de kracht van de heilige
Geest, om het evangelie te verkondigen aan alle volken.
Moge door uw Geest in elke gemeenschap
de honger en dorst worden gewekt naar eenheid in u.
Laat ons de Heer bidden:

Allen:

L. 2:

Genadige God, wij bidden voor onze kerken.
Vervul ze met waarheid en vrede.
Vernieuw ons, als we de opdracht om het evangelie te
verkondigen ontrouw zijn.
Zorg voor ons en schenk ons wat wij tekortkomen.
Breng weer bijeen wat verdeeld is.
Laat ons de Heer bidden:

Allen:

L. 3:

Allen:
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Schepper God, zie ons, mensen, genadig aan.
Neem de arrogantie en de haat weg, die het hart vergiftigen.
Breek de muren af die ons van elkaar scheiden;
maak ons één in liefde.
Wek in ons uw meeleven en uw liefde.
Geef ons kracht en moed om ons in te zetten
voor gerechtigheid in ons land, vrede te brengen onder elkaar,
zieken en stervenden te troosten
en alles wat wij hebben te delen met wie tekortkomen.
U verandert harten van mensen.

Ds.:

Wij vragen U te luisteren naar de stem van ons hart, die zonder
woorden zoveel kan zeggen.
Stil gebed

Ds.:

Samen bidden het gebed dat Jezus ons heeft geleerd:

Oecumenisch Onze Vader
Allen: 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,
de macht en de majesteit, tot in eeuwigheid.
Amen.
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Slotlied – God, schenk ons de kracht (orgel)
Psallite zingt couplet 1, daarna door allen 2, 3 & 4)

Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer.
Vrede, vrede laat Gij in onze handen,
dat wij die als zaad dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag, zaaiend in de brede,
totdat in uw vrede ons hart rusten mag.
God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen, lachen en geween.

Zending en zegen
V.:

Wij roepen tot u, barmhartige God:
Laat allen die werken aan verzoening, uw hulp ervaren,
opdat zij de grote daden van uw liefde zullen verkondigen.
Dat vragen wij door Jezus Christus, onze Heer.
Allen: Amen.

18

V.:

De zegen van God, Vader, Zoon en heilige Geest,
zij en blijve met u allen.
Allen: Amen.
V.:
Ga heen in vrede.
Allen: Wij danken God.

Koorzang – Geef vrede door van hand tot hand
Tekst Fred Kaan (1929-2009), vertaling Andries Govaart (1954),
oud-Ierse melodie.
Vertaling:
Geef vrede door van hand tot hand, je moet die schat bewaren.
Bescherm haar als een tere vlam, behoed haar voor gevaren…

Na de viering staat koffie, thee en limonade voor u klaar,
aangeboden door de Raad van Kerken.
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