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Koorzang voor aanvang – Ik bouw op U
( Tekst: Edith Gilling Cherry, melodie: J. Sibelius)
(gemeente gaat staan)

Samenzang openingslied – Geef, Heer, de koning uwe rechten
(Psalm 72, vers 1 en 4)

4

2

Hij zal de redder zijn der armen,
Hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

Welkom – door de secretaris van de Raad van Kerken
Aansteken van de kaarsen
Opening
V
A
V
A

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God,
en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
En met uw geest.
(gemeente gaat zitten)

Inleiding
Koorzang – Mijn ziel wordt beschermd
(Krommenhoek/Oerlemans)

Kindergesprek
Kyriegebed
Kyrie – Marker Mannenkoor
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Samenzang – Maak ons uw liefde, God

2

Wij zijn aaneengevoegd, bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt uw liefde openbaar.
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God, laat geen mensenkind uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot uw liefde overwint.
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Lezing uit de Bijbel - Deuteronomium 16 vers 10-20
10

U moet voor de Heer, uw God, het Wekenfeest vieren, zo
uitbundig als uw vrijwillige gaven het toelaten, naar de mate
waarin de HEER, uw God, u zegent. 11 Ten overstaan van hem
moet u dan feestvieren, samen met uw zonen en dochters, uw
slaven, uw slavinnen, de Levieten die bij u in de stad wonen, en
de vreemdelingen, de weduwen en de wezen. Doe dat op de
plaats die de HEER, uw God, zal kiezen om er zijn naam te laten
wonen. 12 Bedenk dat u zelf in Egypte slaaf bent geweest; houd u
daarom zorgvuldig aan deze voorschriften. 13 Wanneer het graan
is gedorst en de druiven zijn geperst, moet u gedurende zeven
dagen het Loofhuttenfeest vieren. 14 Vier dan uitbundig feest,
samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, en
de Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij
u in de stad wonen.
15
Zeven dagen lang moet u voor de HEER, uw God, feestvieren op
de plaats van zijn keuze. Hij zal immers al uw werk zegenen en u
een rijke oogst geven. Vier daarom uitbundig feest. 16 Driemaal
per jaar moeten alle mannen dus voorde HEER, uw God,
verschijnen op de plaats die hij zal kiezen: voor het feest van het
Ongedesemde brood, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest.
Ze mogen daar niet met lege handen komen; 17 ieder moet geven
naar de mate waarin de HEER, uw God, hem heeft gezegend. 18
Stel in alle steden die de HEER, uw God, u in uw stamgebieden zal
geven, rechters en griffiers aan, die zorg moeten dragen voor
een zuivere rechtspraak. 19 U mag de rechtsgang niet beïnvloeden
en niet partijdig zijn. U mag geen steekpenningen aannemen,
want steekpenningen maken het oog van de wijze blind en de
stem van de rechtvaardige vals. 20 Zoek het recht en niets dan het
recht. Dan zult u in leven blijven en mag u het land dat de HEER,
uw God u zal geven, in bezit nemen.

Koorzang – ‘k Ben een koninklijk kind
(Tekst: Ida L. Reed, muziek: J . Lincoln Hall)
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(gemeente gaat staan)

Lezing uit de Bijbel – Lucas 4 vers 14-21
Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het
nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf
onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij
kwam ook in Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn
gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen Hij opstond
om voor te lezen, werd Hem de boekrol van de profeet Jesaja
overhandigd, en Hij rolde hem af tot de plaats waar
geschreven staat: ‘De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij
heeft Mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating
bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om
onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de
Heer uit te roepen. ‘Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de
dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de
synagoge waren op Hem gericht. Hij zei tegen hen: ‘Vandaag
hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.

Samenzang – U komt de lof toe

(gemeente gaat zitten)

Homilie / Overdenking
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Samenzang – Het lied van de heilige Geest

Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt, wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar.
De Geest die ons bewoont, verzucht en smeekt naar God,
dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt,
kom, Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt.
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Voornemens voor gerechtigheid, barmhartigheid en eenheid
V
L1
L2
A
L1

L2
A
L1

L2
A
L1
L2
A
L1
L2
A
L1
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Jezus Christus bidt voor de eenheid van zijn leerlingen.
Het offer van zijn leven brengt de wereld gerechtigheid.
Als leden van het lichaam van Christus zijn wij geroepen de weg
van Jezus te gaan.
Laten we gehoor geven aan zijn roep.
Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.
Als leden van het lichaam van Christus zijn wij geroepen
om ons leven vrij te houden van de dorst naar geld en bezit,
en tevreden te zijn met wat wij hebben.
Laten wij de cirkel van hebzucht doorbreken en leven in eenvoud.
Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.
Als leden van het lichaam van Christus
zijn wij geroepen om vrijheid te verkondigen aan degenen
die gevangen zijn of slachtoffer van geweld.
Laten wij hen helpen om waardig te kunnen leven.
Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.
Als leden van het lichaam van Christus
zijn wij geroepen om gastvrijheid te verlenen aan vreemdelingen.
Laten wij elkaar proberen te overtreffen in respect.
Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.
Als leden van het lichaam van Christus zijn wij geroepen
om het Goede Nieuws te verkondigen aan heel de schepping.
Laten wij het leven en de schoonheid van Gods schepping
beschermen.
Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.
Genadige God, U hebt ons uw bewogenheid en zorg voor heel de
schepping laten zien. Uw liefde inspireert ons tot inzet en tot
rechtvaardig handelen door anderen van harte lief te hebben,
zonder aanzien van hun culturele, etnische en religieuze
achtergrond. Aanvaard nu onze offergaven en verander ze in
daden die de eenheid van uw kerk dienen.

V
A

Wij vragen dit door uw Zoon Jezus Christus, in de kracht van de
Heilige Geest, die leeft met U als één God in eeuwigheid.
Amen.

Collecte
Tijdens de collecte zingt het koor – Tienduizend redenen
Kinderen komen terug uit de kinderkerk
Vredeswens
V

Geven we elkaar een groet van vrede
Als mensen van Uw wereld geven wij elkaar een hand en wensen
elkaar ‘de vrede van Christus’.
(gemeente gaat staan)

Geloofsbelijdenis
A

Ik geloof in God die liefde is
en die de aarde heeft toevertrouwd aan alle mensen.
Ik geloof in Jezus Christus
die gekomen is om ons heel te maken
en ons te bevrijden van alle onderdrukking.
Ik geloof in de Geest van God
die werkt in en door allen
die zich toekeren naar de waarheid.
Ik geloof in de belofte van God
dat Hij uiteindelijk zal vernietigen
de macht van de zonde in ons allen
en dat Hij op zal richten
het rijk van gerechtigheid
en vrede voor de hele mensheid.
Uit Indonesië (bewerking Wim van der Zee)
(gemeente gaat zitten)
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Gebeden van de gelovigen
V

Laten wij ons gezamenlijk gebed richten tot de Heer,
voor de kerk en voor de noden van heel de mensheid.

L

Vanaf eilanden en oceanen aanbidden wij U, God, Schepper van
alle leven. Op bergen en in dalen prijzen wij U, God, Verlosser van
de wereld. Met de tongen en talen van alle naties danken wij U,
God, Trooster van lichaam en ziel. Wij komen tot U, met onze
lasten, onze hoop en verwachting. Zo vragen wij U:
God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde.

A
L

A
L

A
L

A
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Wij bidden voor degenen die leven midden in ongerechtigheid.
Geef ons moed om hun stem te zijn en hun hoop te versterken.
Wij bidden voor degenen die maar doorgaan met onrecht.
Moge uw welwillendheid onze harten vervullen
en ons maken tot bewerkers van vrijheid en vrede.
Wij bidden voor elk instituut en elke persoon
die zich inzet voor gerechtigheid.
Laat ons rechtvaardig handelen overeenkomstig uw woorden.
Zo vragen wij U:
God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde.
Wij bidden voor de zichtbare eenheid van de kerk.
Help ons om aan Jezus’ gebed te voldoen,
dat wij één zullen zijn en samenwerken
opdat uw Koninkrijk openbaar wordt.
Zo vragen wij U:
God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde.
Wij danken U voor de vele kleuren, culturen en gewoontes
die wij met elkaar delen in deze wereld. Bij al onze verschillen,
verenig ons door uw liefde. Stel ons in staat om samen te werken
aan de waardigheid van het leven en deze wereld te maken tot
een rechtvaardig en vredig huis voor heel de mensheid.
Zo vragen wij U:
God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde.

Onze Vader
A
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 van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. Amen.
(gemeente gaat staan tot het einde van de dienst)

Samenzang – Laat ons nu vrolijk zingen
(Mel. God groet u zuiv’re bloeme)
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Hij is de Heer, de trouwe, die niemand onrecht doet.
Wie maar aan Hem zich houden, die geeft Hij alle goed.
Moet iemand onrecht lijden, de Heer staat aan zijn kant.
Hij doet te allen tijde aan elk zijn woord gestand.
Ik arme en geringe, hoe zou ik voor Uw troon,
U lof en dank toezingen? Gij zijt zo groot, zo schoon.
Maar omdat Gij mijn leven, duldt voor Uw aangezicht,
mag ik, o Heer, U geven, de weerglans van het licht.

Wegzending en zegen
L

A

Moge God u met liefde omarmen en vriendelijkheid uit u laten
vloeien. Moge God een vuur van moed in u ontsteken en u
vormen tot brengers van gerechtigheid en vrede.
Moge God u nederigheid schenken en volharding om de eenheid
te voeden.
Amen!

Koorzang – De haven van rust
(Bew. Jan Kroeske)

Na de dienst bent u van harte welkom
een kopje koffie of thee te blijven drinken
op uitnodiging van de Raad van Kerken Edam-Volendam.
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