Vredesdienst
oecumenische viering

voorgangers:

organist:
oecumenische cantorij:

ds. A. Matahelumual
Th. Jongerius
ds. H.H. Schorren
Diederik Bos
o.l.v. Diederik Bos

Toelichting Liturgische schikking:
Vandaag zijn de zondagse bloemen wit, kleur van zuiverheid, reinheid.
In de schikking wordt het thema ‘Vrede verbindt’ verbeeld door de
handen die naar elkaar reiken, de groene klimop (teken van trouw) en de
duif (symbool van vrede).

Pauluskerk
zondag 20 september 2015, 10.00 uur
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Voorbereiding

3. Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,
het recht de vrede met een kus begroet;
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,
het recht dat uit de hemel nederziet.
De velden deelt Hij van zijn overvloed,
de Here die ons zegent met zijn goed.

Welkom
Stilte
Aansteken kaarsen
- de gemeente gaat staan -

Introitus: Psalm 85

4. Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.
Groet
De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden
Bemoediging en drempelgebed: 291d

2. Of blijft uw wrevel tegen ons gericht,
verbergt Gij steeds uw godlijk aangezicht?
Voert Gij uw volk dan nooit tot leven weer
opdat het zich in U verblijde, Heer?
Toon ons uw heil en goedertierenheid;
ik ben o God tot luisteren bereid.
Gij zijt het die uw volk van vrede spreekt,
tenzij het dwaas is en de trouw verbreekt.
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Gloria (299b)

Kyriegebed
Kyrie (299b)

allen staan
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Zou Gij ooit mij te schande maken?
Nee, voor allen die op U wachten
zijt Gij een goede en betrouwbare God.
Allen: refrein
Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd,
zet mij op het spoor van uw waarheid.
Zend mij uw licht en uw trouw tegemoet.
Allen: refrein
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U,
hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden,
eeuwige God, wij willen U zien.
Allen: refrein
Lezing heilig Evangelie: Marcus 9:30-37
Acclamatie (339f)

De heilige Schrift
Verkondiging

Gebed

Orgelspel: Improvisatie Lied 1014

Aandacht voor de kinderen
De kinderen gaan naar de nevendienst

Zingen: Lied 1014

Toralezing OT: Deuteronomium 13:1-5
Antwoordpsalm: Psalm 25c
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Eerste 2 coupletten door cantorij.

2. Geef vrede door van hand tot hand,
met liefde, onze redding,
wees vriendelijk in woord en daad,
bewogen om Gods schepping.

Stil gebed
Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede,
in de hemel en op de aarde.

3. Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen,
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.
4. De sterke zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven,
als woorden stokken spreekt de hand,
in vriendschap, steun en zegen.

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.

5. Geef Christus door van hand tot hand,
Zijn liefde schenkt ons leven,
geef vrede door, geef haar een kans,
een schat om uit te delen.

Want van u is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid, amen.
(oecumenisch Onze Vader, herziene versie)

Gebeden en gaven
Vredesgebed en vredeswens

Dankgebed

In de woestijn van het leven
Verlangen wij naar liefde en vrede.
Om die vrede, die wijzelf niet kunnen maken bidden wij:

Wij danken U voor Uw woord
dat ons de juiste richting wijst.
Uw zoon toonde ons de kracht van verzoening en vergeving
en leerde ons elkaar te aanvaarden zoals wij zijn.

Heer,Jezus christus,
Bemoedig ons op onze weg door het leven,
Ook als ons leven eruit ziet als een woestijn.
Houd ons gaande op uw weg naar vrede,
Zo bidden wij U die leeft in eeuwigheid. Amen

Voorbede
Na iedere intentie (368e):

De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.
Wensen wij elkaar die vrede van Christus
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Collecte:

Vredeswerk

Zending en zegen
Kinderen komen terug uit nevendienst en crèche

Orgelspel tijdens de collecte: Bewerking 'Geef Vrede Heer, geef Vrede',
Diederik Bos 2013

Slotlied: Lied 993

Eerste couplet door de cantorij

2. wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

3. 't Westen en het Oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn Naam te troosten
zijn zij aangebracht;

4. om zijn Naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij het bestaan.

5. Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte
alles zegent Hem;

6. want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis;

7. kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.
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