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INLEIDEND ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
door de Raad van Kerken – André Burghouts

KAARSEN WORDEN AANGESTOKEN

allen gaan staan

OPENINGSLIED (samenzang) – De vreugde voert ons naar dit huis
couplet 1: allen, 2: koor, 3 & 4: allen

2. Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan,
3. Dit huis, dat alle sporen draagt van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt, wilt Gij die voor ons zijn?
4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost, waar Gij U vinden laat?
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INLEIDING EN BEMOEDIGING
vg.:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
vg.:
die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen: en niet laat varen het werk van zijn handen.
vg.:

Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus
de Heer.
allen: Amen
allen gaan zitten

KYRIE EN GLORIA
Dat er vrede mag zijn in ons hart,
rust in onze geest
en stilte in het diepst van ons wezen.
Die stilte waarin we iets kunnen horen van de Naam
die ons gegeven is van In den Beginne,
een Naam die liefde is, licht en leven.
Laten wij bidden om ontferming voor deze wereld…
Omwille van uw mensen, Heer
Kinderen van één Vader, zusters en broeders uit één huis,
die elkaar naar het leven staan, bidden wij U:
Kyrie eleison!
Omwille van uw mensen, Heer,
die de moed hebben opgegeven,
die zichzelf een mislukking achten
en doof zijn geworden voor elk woord van liefde, bidden wij U:
Christe eleison!
Omwille van uw mensen, Heer, die vrede zoeken,
die verlangen naar een leven met U, met elkaar, bidden wij U:
Kyrie eleison!
Ere zij God in den hoge
en vrede op aarde
bij mensen van zijn welbehagen.
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KOORZANG – Heel de aarde jubelt en juicht (GvL 67-I)
tekst Michaël Copier, melodie Lucien Deiss, bewerking Joost Veerman
refrein: Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, halleluja, halleluja!
Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,
loven zijn machtig beleid,
omdat Hij steeds op wondere wijze
alles bestuurt in gerechtigheid.
Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, halleluja, halleluja!
refrein
Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;
toont ons zijn aanschijn van licht,
Hij gaat ons voor op alle wegen,
heeft uit de zonde ons opgericht.
Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, halleluja, halleluja!
refrein
Hij is de God, die ons verblijdde,
die onze nood heeft verstaan;
die ons een hemels paasmaal bereidde
en zonder vrees door de wereld laat gaan.
Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, halleluja, halleluja!
refrein
Laat alle volken uw almacht vrezen,
aller lof zij U gewijd,
laat Heer, uw Naam bezongen wezen,
in aller eeuwen eeuwigheid.
Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, halleluja, halleluja!
refrein

VERHAAL VOOR DE KINDEREN
GEBED BIJ DE OPENING VAN DE BIJBEL
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EERSTE SCHRIFTLEZING – Jesaja 56: 1-8
Zo spreekt de Heer, ‘Onderhoud het recht, beoefen de gerechtigheid,
want de komst van mijn redding is nabij en mijn gerechtigheid wordt
weldra geopenbaard. Gelukkig de mens die zo handelt, het mensenkind
dat daaraan vasthoudt, die de sabbat onderhoudt, hem niet ontheiligt,
en zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen.’
De vreemdeling die zich bij de Heer aansluit hoeft niet te zeggen: ‘De
Heer houdt mij zeker afgezonderd van zijn volk.’
Ook de castraat mag niet zeggen: ‘Ik ben maar een dorre boom.’ ‘Want’,
zo spreekt de Heer, ‘aan de castraten die mijn sabbat onderhouden, en
verkiezen wat Mij aangenaam is en vasthouden aan mijn verbond, aan
hen geef Ik in mijn huis en binnen mijn muren een gedenksteen en een
naam, die zonen en dochters te boven gaan; Ik geef hun een eeuwige
naam, een die nooit wordt uitgewist.
De vreemdelingen die zich bij de Heer hebben aangesloten, om Hem te
dienen en de naam van de Heer te beminnen, om zijn dienstknechten te
zijn, evenals al degenen die de sabbat onderhouden, hem niet
ontheiligen en vasthouden aan mijn verbond: hen allen laat Ik naar mijn
heilige berg komen, en Ik schenk hun vreugde in mijn huis van gebed.
Hun brand- en slachtoffers zijn aangenaam op mijn altaar. Want mijn
huis zal heten: Huis van gebed voor alle volken.’
Zo luidt de godsspraak van de Heer God, die het verspreide Israël
verzamelt: ‘Anderen zal Ik verzamelen en toevoegen aan hen die reeds
verzameld zijn.’

SAMENZANG – Als God ons thuisbrengt
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Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.
Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld: ‘Hun God doet wonderen.’
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, Gij onze vreugde.
Als God ons thuisbrengt…
Breng ons dan thuis, keer ons tot leven
zoals rivieren in de woestijn
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen.
Als God ons thuisbrengt…
Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij terug met zijn schoven.
Als God ons thuisbrengt…

TWEEDE LEZING – Johannes 17: 1-12 (26)
ACCLAMATIE – U KOMT DE LOF TOE

OVERDENKING – De kracht van de verbeelding
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STILTE
KOORZANG – Verleih uns Frieden
tekst Maarten Luther, muziek Colin Mawby (2007)
(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.)

GELOOFSBELIJDENIS van Nicea – Constantinopel

allen gaan staan

allen: Wij geloven in één God, de almachtige Vader,
Maker van hemel en aarde,
van alle zichtbare en onzichtbare dingen.
En in één Heer Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,
uit de Vader geboren voor alle eeuwen,
licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God,
geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader:
door wie alle dingen geworden zijn;
die om ons mensen en om ons behoud
is neergedaald uit de hemelen,
en is vleesgeworden uit de Heilige Geest
en de maagd Maria, en is mens geworden;
die voor ons ook is gekruisigd onder Pontius Pilatus,
geleden heeft en begraven is
en op de derde dag is opgestaan naar de Schriften;
is opgevaren naar de hemelen
en zit aan de rechterhand van de Vader,
en die zal wederkomen in heerlijkheid,
om te oordelen levenden en doden;
en zijn rijk zal geen einde hebben.
En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt,
die voortkomt uit de Vader en de Zoon,
die samen met de Vader en de Zoon
aanbeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten;
in één heilige, katholieke en apostolische kerk;
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wij belijden één doop tot vergeving van zonden;
wij verwachten de opstanding der doden
en het leven in de wereld die komt.
Amen.

SAMENZANG – Komen ooit voeten gevleugeld… (GvL 484)

Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen,
dromen van vluchten en doden en huivrend ontwaken,
maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht,
overal vrede geschapen.
Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten,
wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten,
dan zal ik gaan, waar nog geen wegen bestaan –
vrede de weg voor mijn voeten.
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VOORBEDE
acclamatie – Rorate Coeli (Dauw, hemel, wolken regen heil)

OECUMENISCH ONZE VADER
allen: Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw Naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen.

VREDESWENS
vg.:

Heer Jezus Christus, U hebt aan Uw apostelen gezegd: Vrede
laat ik u na, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze misstappen,
maar op het geloof van uw kerk en schenk haar naar uw wil
vrede en eenheid. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der
eeuwen.
allen: Amen
vg.:
De vrede van de heer zij altijd met u.
allen: En met uw geest.
Wij geven elkaar een hand als vredegroet.
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SAMENZANG – Geef vrede, Heer, geef vrede

Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden, de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen!
Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven, bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn.
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Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken: uw vrede wint de strijd!

COLLECTE
Er is één COLLECTE waarvan 50% voor PAX (voorheen IKV/Pax Christi) en
50% voor de gastkerk is.

KOORZANG – EN VELE DUIZENDEN, ONTHEEMD, GEVLUCHT…
(Nieuwe Liedboek 997) tekst Herman G. Stuempfle Jr., vertaling Ite
Wieringa, melodie Perry Nelson, zetting Christiaan Winter
– en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land,
beducht voor tirannie, geweld, voor dood, voor moord en brand;
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!
Ons mensenhart vol wrevel, drift; de harde hand die slaat,
een straat in redeloze strijd, de macht lijkt aan het kwaad;
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!
En binnen heerst de bitt’re twist, het woord wordt tot verwijt,
dit huis bood eens geborgenheid, verhult nu schaamte en nijd;
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!
O God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en pijn;
genees de zieke wereld weer, zodat zij goed zal zijn.
Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!
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SAMENZANG – Ga nu heen in vrede

allen gaan staan

(mel. Land of Hope and Glory)

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

ZEGENBEDE
vg.:
De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
vg.:
Moge de Heer u zegenen en behoeden.
Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u doen schijnen
en u genadig zijn.
Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede geven.
Zegene u de Almachtige God, de Vader +, en de Zoon
en de Heilige Geest.
allen: Amen.
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SLOTLIED – De steppe zal bloeien
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De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven,
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken,
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.
De ballingen keren,
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde
één voor één, en voorgoed,
die keren in stoeten.
Als beken vol water,
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen
- die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.
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Stel je voor!
kom los!
laat je meevoeren
op de golven van
je verlangen
verwonder je
opnieuw als toen
spiegel je
in een ander
en lach
open je!
laat je meevaren
op de golven van
je verbeelding
stel je voor
een stad
waar het altijd dag blijft
bruggen niet meer nodig zijn
vloeiende rotondes
met duurzaam licht op groen
cirkelend om een fontein
met helder stromend water

alles een speelterrein
zonder hekken
waar gespeeld wordt
door jong en oud
zwart en blank
en noem maar op …
waar gegeten en gedronken wordt
gelachen en gehuild
getroost en bemind
en noem maar op …
laat je optillen
uit de rauwe realiteit
laat je meenemen
door je dromen
laat je opnemen
in een wolk
van grote woorden
liefde, recht, vrede
en noem maar op …
stel je voor
dat je meedoet
Stel je voor!
Sjon Donkers
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