Vredesdienst
oecumenische viering
bij het begin van de Vredesweek

voorgangers:

ds. M. Ruhulessin (MEK)
priester-dominicaan H. Huisintveld (RK)
ds. H.H. Schorren (PKN)

organist:

Inge Westra

muzikale ondersteuning: Oecumenisch koor

Pauluskerk
zondag 16 september 2018, 10.00 uur

ouderlingen:

Ingrid Baas
Ellen Querido
Charles Rumaloine

diakenen:

Jenny Wiersema
Wim van Voskuilen

lector:

Nel van Bekkum

kindernevendienst:

Eddy Hoogendijk
Jorn Leijen
Jeroen Singels

LB = Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk
GvL = Gezangen voor Liturgie
DB = Dienstboek
RB = Randstadbundel

2

Inleiding op het thema

Intrede
Welkom

Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Smeekgebed

….. zo bidden wij en zingen:

Stilte
Orgelspel
allen gaan staan
tijdens het Intredelied worden de kaarsen aangestoken

Intredelied

Kyrie- en Gloriahymne
LB ‘U alle eer’ (299e)

I = voorzang, II = allen

O Heer die onze Vader zijt
LB Lied 836: 1, 4 en 5

allen gaan staan

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.
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.

allen gaan zitten
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Zingen

Onze wegen scheiden voor even
onder dit lied gaan de kinderen naar de nevendienst

Vrede kun je leren
Zingen

priester-dominicaan H. Huisintveld
Geef vrede, Heer, geef vrede
RB 266 / LB Lied 1010: 1 en 4

allen gaan zitten

Aandacht voor de kinderen

5

6

een woord dat ik spreek wordt niet herroepen.
Voor mij zal elke knie zich buigen
en elke tong zal bij mij zweren.
24
‘Alleen bij de HEER’, zal men zeggen,
‘is gerechtigheid en macht te vinden.’
Allen die zich tegen hem keerden
zullen tot hem komen en beschaamd staan.
25
Heel het nageslacht van Israël
zal bij de HEER recht vinden
en zich gelukkig prijzen.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Antwoordpsalm

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

De heilige Schrift
Profetenlezing

Jesaja 45:20-25
20

Laten de ontkomen volken zich verzamelen,
laat hen allen naderbij komen.
Wie een houten godenbeeld ronddraagt,
heeft geen verstand.
Wie bidt er nu tot een god die niet redt?
21
Kom hier, overleg met elkaar en vertel:
Wie heeft dit van meet af aan laten horen,
wie heeft het lang tevoren aangekondigd?
Was ik dat niet, de HEER?
Buiten mij is er geen god.
Alleen ik ben een rechtvaardige God,
alleen ik breng redding.
22
Keer terug naar mij en laat je redden,
ook jullie aan de einden der aarde;
want ik ben God, er is geen ander.
23
Ik heb bij mijzelf gezworen:
Uit mijn mond komt gerechtigheid voort,

Hij zal opkomen voor de misdeelden,
Hij zal de machten die ons dwingen
breken en binden, hij zal leven,
onvergankelijk, als de zon. Refrein
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. (geen refrein)
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
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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
Evangelielezing

met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg; de
jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden
dat hij was gestorven. 27Maar Jezus pakte hem bij de
hand om hem overeind te helpen en hij stond op.
28
Hij ging een huis in, en toen ze weer alleen waren,
vroegen zijn leerlingen hem: ‘Waarom konden wij die
geest niet uitdrijven?’ 29Hij antwoordde: ‘Dit soort kan
alleen door gebed worden uitgedreven.’

Marcus 9:14-29
14

Toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen, zagen
ze een grote menigte om hen heen staan. Er waren ook
schriftgeleerden bij, die met hen aan het discussiëren
waren. 15De mensen waren verbaasd toen ze hem zagen, en liepen meteen naar hem toe om hem te begroeten. 16Hij vroeg hun: ‘Waarover zijn jullie met hen
aan het discussiëren?’ 17Iemand uit de menigte antwoordde: ‘Meester, ik heb mijn zoon naar u gebracht
omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten;
18
steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit die
hem op de grond, en dan komt het schuim hem op de
mond te staan, hij knarst met zijn tanden en wordt
helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerlingen dat ze hem
moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet.’ 19Hij zei
tegen hen: ‘Wat zijn jullie toch een ongelovig volk, hoe
lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie
verdragen? Breng hem bij me.’ 20Ze brachten de jongen
bij hem. Toen de geest hem zag, deed hij de jongen
meteen stuiptrekken, en met het schuim op de lippen
viel hij op de grond en rolde heen en weer. 21Jezus vroeg
aan zijn vader: ‘Hoe lang heeft hij hier al last van?’ Hij
antwoordde: ‘Al vanaf zijn vroegste jeugd, 22en hij heeft
hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water met
de bedoeling hem te doden; maar als u iets kunt doen,
heb dan medelijden met ons en help ons.’ 23Toen zei
Jezus tegen hem: ‘Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk
voor wie gelooft.’ 24Meteen riep de vader van het kind
uit: ‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.’ 25Toen Jezus
zag dat er een grote groep mensen toestroomde, sprak
hij de onreine geest op strenge toon toe en zei: ‘Geest
die doof en stom maakt, ik gebied je: ga uit hem weg en
keer niet meer in hem terug.’ 26Onder geschreeuw en
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Acclamatie

U komt de lof toe
LB 339a / GvL 265

Vrede als harmonie
Zingen

10

ds. H.H. Schorren

Dona nobis pacem

Vredegroet

De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw geest.
Wensen wij elkaar die vrede van Christus

allen:

Omdat Gij het zijt……

voorzang:

Voor allen die gekruisigd worden,
wees niet niemand,
wees hun toekomst ongezien.

koor:

Voor alle mensen die van u verlaten zijn,
voor allen die hun lot niet kunnen dragen,
voor hen die weerloos zijn
in de handen van de mensen.

voorzang:

Voor uw naamgenoten in ons midden:
vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand.

koor:

Voor hen die kracht uitstralen,
liefde geven, recht doen,
dat zij staande blijven in ons midden.

allen:

Omdat Gij het zijt……

voorzang:

Gij die, tegen alle schijnbaar noodlot in,
ons vasthoudt,

koor:

Gij die vreugde schept in mensen,
Gij die het woord tot ons gesproken hebt
dat onze ziel vervult,

voorzang:

laat ons niet leeg en verloren
en zonder uitzicht,

koor:

doe ons opengaan voor het visioen van vrede,
dat sinds mensenheugenis ons roept.

allen:

Omdat Gij het zijt……

koor:

Verhaast de dag van uw gerechtigheid,
zie het niet langer aan
dat her en der in deze wereld
mensen gemarteld worden, kinderen gedood;
dat wij de aarde schenden
en elkaar het licht ontroven.
Zoals een hert reikhalst naar levend water,

Gebeden en gaven
Mededelingen
Inzameling gaven 1. Vredeswerk 2. Kerk
de kinderen komen terug uit de nevendienst

Aandacht voor de kinderen
Dankgebed
en voorbede
voorzang:

koor:

Groter dan ons hart
GvL 448, DB 66

Gij die geroepen hebt ‘Licht’ en het licht werd geboren,
en het was goed, het werd avond en morgen,
tot op vandaag.
Gij die geroepen hebt ‘O mens’
en wij werden geboren,
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe
dat ik nog leef.

allen:

koor:

Gij die liefde zijt, diep als de zee,
flitsend als weerlicht, sterker dan de dood,
laat niet verloren gaan één mensenkind.
Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt,
laat niet de tweede dood over ons komen.
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doe ons zo verlangen naar de dag dat wij,
nu nog verdeelde mensen,
in uw stad verzameld zijn,
in U verenigd en voltooid,
in U vereeuwigd.
voorzang:

Gedenk uw mensen,
dat zij niet vergeefs geboren zijn.

allen:

Omdat Gij het zijt……

Zending en zegen GvL 344 (melodie G. Bremer)
v. ………………

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.
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)
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Slotlied

Zolang wij ademhalen

4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van Uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Lied 657 koor zingt vers 2

2. Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild!

Gebedsmomenten in de Vredesweek
In de Vredesweek is er iedere dag een gebedsmoment in een van de
kerken in Breukelen.
De gebedsmomenten beginnen om 19.15 uur.
ma 17 september
di 18 september
wo 19 september
do 20 september
vr 21 september

3. Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

Pieterskerk, Straatweg 59
Pauluskerk, Straatweg 37
Witte Kerkje, Dillenburgstraat 8
Silo, Karel Doormanweg 49
Johannes de Doperkerk, Straatweg 146

Gebed voor Vrede en Verzoening
Iedere vrijdag is er in de Pauluskerk van 12.15 tot 12.35 uur een gebed
voor Vrede en Verzoening (Coventrygebed).
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