OECUMENISCHE VIERING,
aan het begin van de Vredesweek, zondag 16 september 2018

Muzikale medewerking wordt verleend door:
‘One More Voice’ onder leiding van Paul van Venrooij
Piano: Saskia Terpstra
Organist: Sybren Boukes
Voorgangers: Pastor H. Helsloot en ds. E.J. Kooiman

Welkom en mededelingen
Zingen: Geroepen om te Zingen nr. 18: 1 en 2
1. Bijeengeroepen uit onze huizen,
elk met zijn eigen levenslied,
zijn wij gekomen om weer te dromen
van wat God in ons mensen ziet.
Wij willen zingen van alle dingen,
roepen uit donker, roepen om leven,
roepen om licht om Gods woorden te zien
God zal ons horen, Hij schenkt het leven.
Hij zal ons vragen antwoord te geven,
samen te leven in zijn gloria.
2. Bijeengekomen, woord in ons midden,
samen zijn wij hier in Gods huis.
Kleinen en groten, niemand verstoten:
voor wie God zoekt is hier een thuis.
Bidden en danken, stilte en klanken,
met elkaar delen, één zijn met velen
en zingen keer op keer: Jezus is Heer!
Jong en oud samen zingen nu "amen".
God in ons midden, verhoor ons bidden.
Heel uw gemeente zingt: Halleluja!
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De genade van de Heer is met u
OOK MET U IS DE GENADE VAN DE HEER
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige God
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
In Zijn naam zijn we hier bij elkaar;
Zijn aanwezigheid zoeken wij:
Schepper, Bevrijder, Bron van het leven;
misschien wel te groot voor al onze woorden
Zijn aanwezigheid zoeken wij
in muziek, in stilte, in taal en symbolen.
Gij die gezegd hebt ik zal er zijn
WEES HIER AANWEZIG.
Doe ons herademen in Uw ontferming,
roep ons in het licht van uw genade,
opdat wij leven tot Uw eer.
AMEN

Waar het vandaag over gaat...
‘One more Voice’ zingt: “Bridge over troubled water”
Vert.: Als je moe bent, je klein voelt, als er tranen in je ogen staan dan zal ik ze drogen. Ik sta naast je als je het
moeilijk hebt en als je geen vrienden kunt vinden, dan zal ik zijn als een brug over het wilde water.
Als je het niet meer ziet zitten, niet meer weet welke kant je op moet en het zo donker wordt dan zal ik je
troosten. Ik neem mijn deel van je verdriet en pijn en zal zijn als een brug over wild water. Ga maar verder. Je
tijd om te schitteren is gekomen. Ga je dromen achterna. Zie hoe ze schitteren. En als je een vriend nodig hebt
ben ik vlak achter je. Zoals een brug over wild water zo zal ik je zorgen verlichten.

Gebed
Zingen met de kinderen: Lied 218: 1, 2, 4 en 5

2. Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren, kracht en levensbron.
4. Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden die ik tegenkom.
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5. Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U – o God, ik wil U danken dat ik danken kan.
Aandacht voor de kinderen
Schriftlezingen : Exodus 21: 23 - 25
“...Heeft ze wel ander letsel opgelopen, dan geldt: een leven voor een leven, een oog voor een
oog, een tand voor een tand, een hand voor een hand, een voet voor een voet, een brandwond
voor een brandwond, een kneuzing voor een kneuzing, een striem voor een striem.”
Lucas 6: 27 - 37
Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten,
zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang
slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt niet
ook je onderkleed. Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het
je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je
liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. En
is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de
zondaars handelen zo. En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets
terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te
krijgen. Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te
verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de
Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Wees barmhartig
zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden.
Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden.
Gezangen voor Liturgie 484: 1, 2 en 3
1. Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede,
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede,
wordt ooit gehoord uit mensenmonden dat woord:
wij zullen rusten in vrede.
2. 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.
3. 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 bestaanvrede de weg voor mijn voeten.
Overweging
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‘One More Voice’ zingt: “Freedom is for all”
Vert.: Vrijheid is voor iedereen. Vrijheid kent geen kleur, geen eigen taal, geen grenzen of muren Luister, hoor
de wereld zingen: Vrijheid is voor iedereen. Hoewel de wereld verandert, het lied blijft hetzelfde. Stemmen
klinken om de roep te beantwoorden. Laat de wereld het horen: Vrijheid is voor iedereen.

Geloofsbelijdenis
One More Voice zingt: “Winds of Change”
Vert.: Ik loop langs de Moskva richting Gorky Par, luisterend naar de wind van verandering. Op een avond in
augustus, terwijl soldaten passeren, luisterend naar de wind van verandering. De wereld wordt kleiner, had je
ooit gedacht dat we als broeders zo dicht bij elkaar zouden komen? De toekomst hangt in de lucht, ik voel het
overal, meegeblazen door de wind van verandering. Neem me mee naar dat magische moment op een
schitterende avond. Waar de kinderen van morgen wegdromen op de wind van verandering.
En wandelend door de straat herinneringen uit het verleden voorgoed begraven. De wind van verandering blaast
recht in het gezicht van de tijd. Zoals een stormwind die de klok van vrijheid van geest laat luiden.
Laat je balalaika zingen over wat mijn gitaar wil zeggen…

Dankzegging en voorbeden (afgesloten met het “Onze Vader”)
Onze Vader die in de hemel 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.
Collecte voor het vredeswerk van PAX en het vredeswerk van Kerk in Actie
Tijdens de collecte zingt ‘One More Voice’:
“Heal the world”
Vertaling: Er is een plek in je hart waarvan ik weet dat het liefde is. En deze plek kan nog helderder gaan
schijnen. En als je het echt probeert zul je merken dat er geen verdriet hoeft te zijn. Op deze plek voel je geen
pijn en zorgen. Er zijn wegen om daar te komen als je geeft om het leven. Maak wat ruimte, maak een mooiere
plek… Bouw aan een betere wereld voor jou, voor mij en voor iedereen. Er sterven mensen; als je geeft om het
leven maak dan een mooiere plek voor jou en voor mij.
Als je wilt weten waarom er liefde is die niet liegt. Liefde is sterk en vindt vreugde in het geven. Als we hier
naar streven merken we dat we in dit geluk geen angst of vrees zullen voelen. We houden op met alleen maar
bestaan en beginnen met leven. Dan zullen we voelen dat liefde genoeg is om ons te laten groeien. Maak van
deze wereld een betere plek. En de droom die aan ons verschijnt laat een vreugdevol gezicht zien. En de wereld
waarin we eens geloofden zal weer stralen in schoonheid. Dus waarom blijven we het leven verstikken, deze
aarde verwonden en haar ziel kruisigen? Terwijl het duidelijk is dat deze wereld schitterend is, wees de
weerschijn van God. We kunnen zoveel bereiken, laat het vuur in ons nooit doven. In mijn hart voel ik dat we
elkaars broeders zijn. Maak een wereld zonder angst, samen zullen we tranen van vreugde huilen. Zie hoe
landen hun zwaarden omvormen tot ploegscharen. Het zou ons echt kunnen lukken als we maar genoeg geven
om het leven. Maak ruimte om er een betere wereld van te maken…
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Slotlied: Lied 416

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Zending en zegen
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