
1

Orde van dienst
voor de viering op zondag 23 September 2018; afsluiting vredesweek

Voorganger: pastor Hessel Hansma
Muzikale medewerking: Prot. Kerkkoor o.l.v. Halbe de Jong

Orgelbegeleiding: Bram Hulzebos
Kind van de zondag: Giselle de Roo

Thema: Vrede, die durft?

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Moment van stilte

Wij zingen samen met het kerkkoor:  Lied 146A: 1(koor) en 4 (allen)

Laat ons nu vrolijk zingen!
Kom, heft uw liederen aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.

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.

Bemoediging en groet:

Vg: God kom mij te hulp
Allen: Heer, haast u mij te helpen
Vg; Spreek ons aan, doorbreek het zwijgen.

Laat Vrede spreken, het geweld verstommen.
Allen: Verbind ons met elkaar

En met uw weg van vrede. Amen

Drempelgebed: 

Eeuwige God, al zolang onderweg met ons

Vandaag staan wij hier op de drempel van Uw Huis
En aarzelen om binnen te gaan

Uw vrede is zover te zoeken. Duisternis heerst op grote plekken
Mensen staan op tegen elkaar. Uw schepping zucht en steunt

Ook persoonlijke zorgen en twijfels dragen  wij met ons mee
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Als wij de drempel overgaan

Goede God
Wijs ons vandaag opnieuw Uw Weg van Vrede
Zet ons in beweging naar U en elkaar toe

Wees aanwezig in ons zingen en bidden
In uw Woord en in de stilte
In het breken en delen, in het geven en ontvangen

Beziel ons met Uw Geest, Licht voor deze viering
Adem voor onderweg, bron van ons verlangen.

Moge het zo zijn zijn.

Vredegroet:
 

Wij mogen ons verbonden weten met de Levende en met elkaar en
wensen elkaar de Vrede van de Eeuwige:

De Vrede van de Eeuwige zij met u/jou en met hen van wie je houd.
 (We geven elkaar de vredegroet.)

Wij zingen: Liedboek 421 (3x)

Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou.
Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou.

Kyriegebed:

Het kerkkoor zingt:  Lied 301b: Kyrie eleison, eleison

Bidden om ontferming
Je hoofd buigen. Je hart openen
Met open handen opkijken naar die Ander

God ontferm U over mij. Ik buig mijn hoofd
Ik sta hier met mijn handen uitgestrekt naar U
Mijn hart wil U ontmoeten

God ontferm U over ons
Leer ons, onze handen uitstrekken naar U en elkaar
Geef vrede in ons hart
Help ons om te buigen, zodat wij anderen van de grond omhoog
kunnen helpen

Ontferm U over ons
Ontferm U over mij.

Het kerkkoor zingt: Lied 301b
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Beeldmeditatie: Madonna del Mare Nostrum / Mantel der Liefde

We zingen: Lied 816, 1(koor), 2, 3 en 4

Dat wij onszelf gewonnen geven
aan het bevrijdende bestaan,
aan wat ons uitdaagt om te leven.
Dat wij de stille roep verstaan.

Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.

Omdat de huizen die wij bouwden
geen onderkomen kunnen zijn.
Omdat het bloedeloos vertrouwde
ons achterdochtig maakt en klein.

Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.

DIENST VAN HET WOORD

De bijbelkaars wordt aangestoken

Kinderen in het midden

Wij zingen: Wij gaan voor even uit elkaar

Bijbellezing: Psalm 153

Wij zingen: Psalm 2 (nieuwe berijming)

Wat willen jullie, wereldmachten, toch
met al die plannen en die dwaze dromen?
Verwacht je door dat goddeloos bedrog
van God en zijn gezalfde vrij te komen?
Daar spreekt de HEER vanuit zijn hemelwoning,
een boze stem vol goddelijke spot:
‘Ik ben de HEER; en mijn gezalfde koning
regeert in Sion, op de berg van God.’

De HEER gaf Mij zijn goddelijke woord:
‘Jij bent mijn zoon; jij mag Mij alles vragen.
Er is geen land dat jou niet toebehoort.
Ik geef je macht de vijand weg te vagen.’
Heersers, denk na! Je moet je nu bekeren.
Kniel voor de zoon en luister naar zijn stem;
anders zal Hij je als een vuur verteren.
Je bent pas veilig als je schuilt bij Hem!

Evangelielezing:  Marcus 9: 14-29

Wij zingen: Lied 316: 1 en 4
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Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die ’t zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.

Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.

Meditatie

Wij zingen:  Ionabundel lied 21: 1 en 2 (koor), 3, 4 en 5 (allen)

2 O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen?   
En waarom zoek jij steeds een ander gehoor?   
Je twist met de machten. Je eet met verachten.   
Je loopt met de lamme. Zo ga je maar door.

3   O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen?  
En wat geeft je aanzien? Wat geeft je krediet?   
Geen winst uit de handel, geen vakwerk of kunde,   
geen stempel of keurmerk, geen kunstwerk of lied. 

4 O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen?  
En wat is de missie waar jij je voor geeft?  
En wat inspireert je? Wat drijft je, wat sterkt je?   
En wat is de droom toch die jouw liefde heeft? 

5 Ik ga waar ik gaan kan en zoek reisgenoten.   
Maar stel me geen vragen naar heg of naar steg,  
naar leeftocht of reisdoel of wie ons wil volgen. 

 Maar voeg je toch bij me: Ik leer je mijn weg
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DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed  / voorbeden

Gezongen voorbeden door kerkkoor : Lied 340 (bundel zangen van zoeken en
zien)

Wij bidden U om vrede en vragen u om brood
dat mensen redt van honger en onmacht totterdood.

Wij bidden U om wijsheid en vragen U om licht 
dat mensen ogen opent en op elkander richt.

Wij bidden U om zegen en vragen om het woord
dat mensen weer verenigt en naar de vrijheid voert.

Wij bidden u om adem en vragen om uw geest
die mensen doet herleven en ons van schuld geneest.

Wij vragen om verhoring en vragen u altijd
dat mensen mogen weten hoe Gij er voor ons zijt.

Stil gebed

Zingen: lied 1006  ‘Onze Vader”

Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen.
ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt.
Ge Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één.
Doe ef ons elke dag te eten tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.

Inzameling van de gaven
(kinderen terug uit nevendienst en oppas)

Slotlied: Lied 1016: 1 (koor), 2, 3 en 4 (allen)

Kom, laat ons opgaan naar de berg
waar God de vrede leert:
een ploegschaar maak je van je zwaard,
een snoeimes van je speer.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jerualem.
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Wij gaan waar onze voeten gaan,
God zet ons op het spoor
naar vrede en gerechtigheid,
zijn voetstap gaat ons voor.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jerualem.

Uit Sion zal de wet uitgaan
en uit Jeruzalem
het woord dat ons de vrede leert,
sjaloom in naam van Hem.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jerualem.

Wij gaan waar onze voeten gaan
de weg van onze Heer,
een ploegschaar maak je van je zwaard,
een snoeimes van je speer.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jerualem.

Heenzending en zegenbede

Laten wij gaan, gedragen door de Eeuwige
Die ons moed geeft om op te staan
Voor recht en gerechtigheid
Dat wij elkaar zo tot zegen zijn.

Moge de Eeuwige ons zegenen en behoeden
En ons met Vrede omgeven.

(gezongen Amen)

È
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