Vredesdienst
oecumenische viering

voorgangers:

ds. Anies Matahelumual
pastor Jos van Os
ds. Harold Schorren

organist:

Pieter Kaars

lectoren:

Nel van Bekkum
Els Kakisina
Lydia van Staalduinen
Jan Boonacker

ouderlingen:

Erik Leijen
Dineke Figee

diakenen:

Reina van Wageningen
Jan Boonacker

Vrede Verbindt
Pauluskerk
zondag 18 september 2016, 10.00 uur
2

4. Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.

Voorbereiding
Orgel
Welkom
Stilte

5. Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart.

Aansteken kaarsen
- de gemeente gaat staan -

Openingslied:

O Heer die onze Vader zijt

Lied 836

Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden
- de gemeente gaat zitten -

Kyrie

Barmhartige God,
zie vanuit den hoge naar uw schepping
en ontferm U over ons.
Zie uw mensen, vechtend en moordend,
niets ontziend zich een weg banend
naar eigen macht en eer.
(Taizé) Misericordias Domini, in aeternum cantabo.
Van uw barmhartigheid en trouw zal ik altijd zingen, Heer

2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.

Zie de kapotgeschoten huizen en straten,
de verwoeste steden,
de leegte, verlatenheid,
de verstikkende stilte.

3. O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas,
en in hun midden stond.

Van uw barmhartigheid en trouw zal ik altijd zingen, Heer
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allen staan

Zie de natuur, ooit in bloei,
ooit bron van hoop en vreugde,
draagster van leven, voedsel voor mens en dier,
nu ziek voor jaren, dood.

Glorialied: Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt
Lied 343

Misericordias Domini, in aeternum cantabo
Zie uw mensen, hun ellende, hun jammerklachten
en allesdoordringende verdriet
om een moeder, een vader,
om hun kinderen, gedood in het geweld.
Van uw barmhartigheid en trouw zal ik altijd zingen, Heer
2. Geloofd zij God die kwam ter wereld, Maria’s zoon,
die mensen hielp en meeleed en werd gedood.
Hij leeft, geloofd zij Christus die bij ons woont.

Zie uw mensen, hun wanhoop, opgejaagd,
dolend in den vreemde,
op de vlucht in wankele boten,
ploeterend in de modder, worstelend met grenzen.
Misericordias Domini, in aeternum cantabo

3. Geloofd zij God die in de wereld met vuur en geest
ons zuivert en doet opstaan en muren breekt,
tot alle volken één zijn in Christus’ geest.

Zie uw mensen, hart op slot, ogen en oren dicht,
bevreesd om eigen veiligheid,
bang om verlies van eigen ruimte.

4. Geloofd zij God die tijd en wereld ver overstijgt,
die is en was en zijn zal en met ons blijft
en als het al ineenstort betrouwbaar blijkt.

Van uw barmhartigheid en trouw zal ik altijd zingen, Heer
Barmhartige God, zie vanuit den hoge
naar uw schepping,
kom in beweging, daal naar ons af,
wees ons tot troost,
geef ons uitzicht en bekeer ons tot uw vrede.
Misericordias Domini, in aeternum cantabo
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11. Wanneer heden en verleden spiegelen – en ogen gesloten
blijven Heer, zult U ons weer openbreken?

De heilige Schrift
Gebed

12. Het oude wordt nieuw – eeuwen voorbij In baarmoeders
geschapen – toekomst nabij Eeuwige broederstrijd – ook in mij

Aandacht voor de kinderen
De kinderen gaan naar de nevendienst

13. Vul uw hart met hoop en vertrouwen – zie dan hoe ver het
licht reikt Verhef uw woorden en niet uw stem – hoor de echo
in andermans strijd

Psalm 151: Broederstrijd
1. Isaak en Ismaël, Jakob en Esau – broeders in geloof, een innig
verbond God, Schepper en Spreker, draagt op – ‘Alles in allen,
een nieuwe morgenstond’

14. Sterren schitteren pas helder en fel – in de leegste en
donkerste nacht Het is milde regen die leven brengt – niet de
aanzwellende donderkracht

2. Puur en zuiver – God in de hemelen eist het dankbare hart,
beneden Laatgeboren en uitverkoren – genade voor hem, een
gezegend leven

15. Zoek elkaars gunst en niet het bezit – kleedt u in het witte
gewaad Allen bezield om mens te zijn – in lichte omhelzing van
Gods gelaat

3. Twee volken in een schoot – het ene sterk, het andere
verdreven Talrijk en machtig hun nakomelingen – de pijn van
zielenscheur vergeten

16. Puur en zuiver – God in de hemelen schenkt u het dankbare
hart, beneden Nieuwgeboren en uitverkoren – genade voor u,
een verheven leven

4. Verlossing en Openbaring – mensen scheppen machtige
woorden Nieuwe scherven en splinters – een heilige claim op
Hem geboren
5. Bergen beklommen, de zee gespleten – zoekende volken die
niet willen leren Joden, christenen en moslims – lijnen in het
zand, voorgegaan door wijze heren

17. Stammen en volken – zusters broeders in geloof, een innig
verbond God, Barmhartig en Genadevol, belooft – ‘Alles in
allen, een nieuwe morgenstond’
Enis Odaci oprichter van de Stichting Humanislam

Antwoordpsalm: Voor kleine mensen is hij bereikbaar
Liedboek Psalm 72a / Gvl Psalm 72II

6. Het oude wordt nieuw – eeuwen voorbij In baarmoeders
geschapen – toekomst nabij Eeuwige broederstrijd – ook in mij
7. Wanneer machtigen heersen over zwakken – en
regendruppels rood kleuren Heer, zult U ons weer liefhebben?
8. Wanneer levens willekeurig gewogen worden – en pennen
stilte schrijven Heer, zult U ons weer vrede geven?
9. Wanneer loten van de stam afbreken – en teksten wapens
worden Heer, zult U ons weer in waarheid onderwijzen?
10. Wanneer kinderen naar zee vluchten – en mensenrechten
verdrinken Heer, zult U ons weer genade schenken?
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1. Hij zal opkomen voor de misdeelden,
Hij zal de machten die ons dwingen
breken en binden, hij zal leven,
onvergankelijk, als de zon.
Refrein

naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God en
mensen gestreden en je hebt gewonnen.’30 Jakob vroeg: ‘Zeg
me toch hoe u heet.’ Maar hij kreeg ten antwoord: ‘Waarom
vraag je naar mijn naam?’ Toen zegende die ander hem daar.
31
Jakob noemde die plaats Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in
oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven.’ 32 Zodra
hij bij Peniël was overgestoken, zag hij de zon opkomen.
Jakob liep mank. 33 Omdat de ander hem had aangeraakt bij de
spier die boven het heupgewricht ligt, eten de Israëlieten de
heupspier niet, tot op de dag van vandaag.

2. Zoals de dauw die de aarde drenkt,
zo zal hij komen en in die dagen
zullen trouw en waarachtigheid bloeien,
zal er vrede in overvloed zijn.

1

Plotseling zag Jakob Esau op zich afkomen, met vierhonderd
man. Toen verdeelde hij de kinderen over Lea, Rachel en zijn
twee bijvrouwen. 2 De bijvrouwen en hun kinderen liet hij
voorop gaan, Lea en haar kinderen daarachter, en Rachel en
Jozef helemaal achteraan.3 Zelf liep hij voor iedereen uit, en
terwijl hij zijn broer naderde boog hij zevenmaal diep voorover.
4
Esau rende hem tegemoet, sloot hem in zijn armen en kuste
hem. Beiden lieten hun tranen de vrije loop.

3. Dan dragen de bergen schoven van vrede
en de heuvels een oogst van gerechtigheid,
een vloed van koren, golvende velden,
een stad rijst op uit een zee van groen.(refrein)
Refrein
4. Zijn naam is tot in eeuwigheid,
zolang de zon staat aan de hemel.
Zijn naam gaat rond over de aarde,
een woord van vrede, van mens tot mens. (refrein)
Refrein

Acclamatie : Blijf niet staren
Liedboek 809 / GvL 409

Inleiding op de lezing uit Genesis
Lezing: Genesis 32:23-33:4
23

Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok
overstak op een doorwaadbare plaats, samen met zijn beide
vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf kinderen. 24 Nadat hij
hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn
bezittingen naar de overkant. 25 Maar zelf bleef hij achter,
helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de
dag aanbrak. 26 Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon
winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte
Jakobs heup tijdens die worsteling ontwricht. 27 Toen zei de
ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat
u niet gaan tenzij u mij zegent.’ 28 De ander vroeg: ‘Hoe luidt je
naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij.29 Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je
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Overweging
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Zingen: Er is een woord tot ons gesproken

Gebeden en gaven

melodie: ‘Licht dat ons aanstoot…’

Inzameling van de gaven

Er is een woord tot ons gesproken,
er is een toekomst ons ontvouwd,
voor ieder die het heil wil horen,
een rots waarop je veilig bouwt.
Gelukkig zij die vrede brengen:
zij zullen licht der wereld zijn,
zij die hun vijanden beminnen
zullen volmaakte mensen zijn.

Kinderen komen terug uit nevendienst

Dankgebed en voorbede

Stil gebed

Er is een woord aan ons gegeven,
een woord van vrede en van recht.
Het is ons uit het hart gegrepen,
het wordt ons heden nog gezegd:
wees niet bezorgd over je leven,
zie hoe de bloemen zijn gekleed;
besef toch dat de dag van morgen
genoeg heeft aan zijn eigen leed.

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.

Er is een stilte ons gegeven,
er is een spreken ongehoord,
er is een stilte die ons leven
de adem geeft van Jezus’ woord.
Heer, laat uw adem in ons stromen,
al zijn uw woorden eeuwigheid,
al zijn wij mensen onvolkomen,
voltooi wat Gij bezonnen zijt.

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.
(oecumenisch Onze Vader, herziene versie)

Vredeswens
De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.
Wensen wij elkaar die vrede van Christus
11

12

Vredeslint
Samen met de kinderen verbinden we onze linten aan elkaar tot
één veelkleurig lint.
Onderwijl zingen we: Dona nobis pacem

Zending en zegen
Liedboek 430

Gedicht: Er zijn oorlogen tussen mensen
Toon Tellegen. Uit: Over liefde en over niets anders

Er zijn oorlogen tussen mensen,
grote oorlogen, kleine oorlogen, stroeve oorlogen,
oorlogen die je moet opwinden,
die fluiten, die bloedspetters sprenkelen
op de eerzucht van de een, de twijfel van de ander,
idiote oorlogen,
oorlogen die zich vervelen en landerig woeden in buitenwijken
en moerassen,
oude oorlogen die niet meer kunnen
en met hun laatste krachten
nog wat doden en verwoesten,
nieuwe oorlogen die nog niet weten wat ze moeten doen:
'Onherstelbaar beschadigen? U? En U?'
en met onzekere letters schrijft iemand in een schrift
dat 's nachts onder zijn kussen ligt:
'Hij nadert, nu nadert hij echt,
de vrede.'
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Slotlied: God, schenk ons de kracht
Lied 418

2. Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer.
3. Vrede, vrede laat Gij in onze handen,
dat wij die als zaad dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag, zaaiend in de brede,
totdat in uw vrede ons hart rusten mag.
4. God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen lachen en geween.
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