Oecumenische Vredesdienst
Pauluskerk Breukelen
zondag 20 september 10.00 uur

Openingslied: ‘Vrede voor jou…’
(melodie: Zomaar een dak boven wat hoofden, Lied 276)
Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed, voor jou en iedereen.
Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrijuit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
niemand te groot, niemand te klein.
Dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal wij leven voor elkaar.
U die ons kent, U die ons aanvoelt,
U die de hele wereld draagt,
kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt:
Tijd om te leven, kans om te zijn,
een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn.
Allen gaan staan
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Hans Hendriks
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Diederik Bos
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Cantorij

Zingen is alleen voorbehouden aan de voorg(z)anger(s) en/of de cantorij

Bemoediging en drempelgebed
ds. Pieter van Winden
Ons samenzijn dragen wij op aan de Eeuwige,
de God van Vrede, van waaruit wij mogen leven,
die ons verbindt met elkaar, met anderen en de hele Schepping
Die ons Verlangen Adem geeft en ons Vertrouwen voedt.
Vrede zij u.
De wereld zij Vrede.
God van Vrede, Op de drempel van uw Huis staan wij, bijeengekomen om het leven te vieren maar
ons hart is onrustig, onmacht houdt ons vast als wij zien hoe uw mensen op zoveel plekken op uw
aarde leven onder angst of geweld.
Raak ons aan in deze viering, ontwapen ons van onze angst en verbind ons met elkaar en uw
wereld.
Beziel ons opnieuw met uw Geest.
doe ons geloven dat Vrede mogelijk is.
Zo bidden wij in de naam van Jezus Messias
Amen.
Lied ‘Een schoot van ontferming…’ GvL 600/Lied 158 B
1x solo (pastor Jos van Os), 1x voorzangers
Een schoot van ontferming is onze God,
Hij heeft ons gezocht en gezien zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen toen wij in duisternis waren, in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten op de weg van de vrede.

Kyriegebed

Nel van Bekkum
God van alle mensen,
als U ziet al het onmenselijk geweld dat ieder stukje levensvreugde vernietigt
en het leven van uw mensen verwoest, wees dan daar met uw ontferming;
als U ziet dat uw mensen bekneld worden door kwade machten,
door ziekte of eenzaamheid, nauwelijks adem voelen,
dreigen te verdrinken in angst en onmacht, wees dan daar met uw liefde;
als U ziet dat wij mensen uw schepping verwaarlozen,
geen waarde hechten aan het leven van dieren of planten,
de zee en lucht vervuilen, wees dan daar met uw Geest om ons te bekeren.
Ontferm U zo over uw schepping,
ontferm U zo over uw mensen,
wees aanwezig, ontbreek ons niet! Moge het zo zijn.
Lofzang ‘Alle eer en alle glorie…’ Lied 305
Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke Naam,
viert de vrede die Hij heden uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht, zie ons met ontferming aan!
Alle eer en alle glorie geldt de Zoon de erfgenaam,
als genade die ons toekomt is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht, steek ons met uw stralen aan!
Alle eer en alle glorie geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt, vlam die ons vertrouwen voedt.
Levenszon, liefdesbron, maak de tongen los voorgoed!
Tijdens de muziek na dit lied gaan de kinderen naar hun kinderviering
Allen gaan zitten
Gebed bij de opening van de Schrift

Joukje van der Velde

God van Bijbelse verhalen, een sprekende God bent U; het doodse zwijgen heeft U doorbroken in
verhalen ons gegeven, verhalen van een aansprekende God die zichzelf gegeven heeft, midden in ons
leven, midden ook in ons lijden en onze dood. Die Jezus heeft doen opstaan uit de dood en zo
mensen verbindt met elkaar, in overvloed van leven, in vrede, in recht en gerechtigheid. Wat een
visioen is dat!
God van alle mensen, spreek vandaag opnieuw zo tot ons, laat de verhalen die we horen ónze
verhalen worden, neem ons mee in úw nieuwe Wereld waarin alle verhalen van alle mensen mogen
klinken tot inspiratie voor elkaar, een wereld waarin wij U en elkaar verstaan in een taal die
aanspreekt, in een taal die ons opent naar U en elkaar, in een taal van Vrede. Moge het zo zijn.
Profetenlezing:

Joukje van der Velde

Jesaja 55,6-9

Zoekt de Heer nu Hij zich laat vinden, roept Hem aan nu Hij nabij is. De ongerechtige moet zijn weg
verlaten, de zondaar zijn gedachten; hij moet naar de Heer terugkeren - de Heer zal zich erbarmen terug naar onze God, die altijd wil vergeven. Uw gedachten zijn nu eenmaal niet mijn gedachten,
mijn wegen niet uw wegen - is de godsspraak van de Heer - maar zoals de hemel hoog boven de
aarde is, zo hoog gaan mijn wegen uw wegen te boven en mijn gedachten uw gedachten.

Lied 100:1 en 4
1.Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aarde alom, zijn rijksdomein,
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.
4.Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.
Evangelielezing:

Matteüs 20, 1-16a

door Gerard Kakisina in het Nederlands en door ds. Martje Ruhulessin in het Bahassa
Indonesia

In die tijd vertelde Jezus aan zijn leerlingen de volgende gelijkenis: "Met het Rijk der hemelen is het
als met een landeigenaar die vroeg in de morgen uitging om arbeiders te huren voor zijn wijngaard.
Hij werd het met de arbeiders eens voor een denarie per dag en stuurde ze naar zijn wijngaard. Rond
het derde uur ging hij er weer op uit en zag nog anderen werkeloos op de markt staan. En hij zei tot
hen: Gaat ook naar mijn wijngaard en ik zal u geven wat billijk is. En zij gingen. Rond het zesde en
negende uur ging hij nog eens uit en deed hetzelfde. Rond het elfde uur ging hij opnieuw uit en vond
er weer anderen staan. Hij zei tot hen: "Wat staat ge hier de hele dag werkeloos?" Ze antwoordden
hem: "Niemand heeft ons gehuurd". Daarop zei hij tot hen: "Gaat ook gij naar mijn wijngaard." Bij
het vallen van de avond sprak de eigenaar van de wijngaard tot zijn rentmeester: Roep de arbeiders
en betaal hen uit, te beginnen met de laatsten en zo tot de eersten. Toen de arbeiders van het elfde
uur kwamen, kregen zij elk een denarie; toen nu ook de eersten kwamen, meenden dezen dat zij
meer zouden krijgen, maar ook zij kregen ieder de overeengekomen denarie. Ze namen hem wel aan,
maar begonnen tegen de landeigenaar te morren en zeiden: Dezen hier, die het laatst gekomen zijn,
hebben maar een uur gewerkt en gij stelt ze gelijk met ons die de last van de dag en de brandende
hitte hebben gedragen. Maar hij antwoordde een van hen: "Vriend, ik doe u toch geen onrecht? Zijt
gij niet met mij overeengekomen voor een denarie? Neem wat u toekomt en ga heen. Ik wil aan
degene die het laatst gekomen is, evenveel geven als aan u. Mag ik soms met het mijne niet doen
wat ik verkies of zijt ge kwaad, omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eersten en de eersten de
laatsten zijn."
Acclamatie

(cantorij)

Overweging
pastor Jos van Os
Geloofsbelijdenis
pastor Jos van Os
Wij geloven één voor één
en ook samen:
de Heer is God en anders geen.
Amen, amen.

Voorbeden
ds. Pieter van Winden
God van Vrede, als U ons niet vasthoudt in deze wereld vol onrecht en haat, aanslagen en oorlogen,
honger en armoede, ziekte en dood, dan dreigen wij uiteen te vallen daarom bidden wij U:
Zie ons uw mensen, bewaar ons in uw handen, breng ons naar uw Vrede.

Wij geloven in de naam
Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan.
Halleluja!
Wij geloven dat de Geest
ook nog heden
de wereld en onszelf geneest.
Vrede, vrede.
Vredewens, Lied 1014
Terwijl “Geef vrede door” klinkt, kan ieder die dit wil met de hand op het hart de anderen om zich
heen groeten met een hoofdknik of voorzichtige buiging

hart tot hart

2. Geef vrede door van hart tot hart
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.
3. Geef vrede door van hart tot hart,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.
4. Het sterke, zachte hart zij dank,
dat meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt het hart
van vriendschap, steun en zegen.
Allen spreken couplet 5 uit:
5. Geef Christus door van hart tot hart,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.
Kinderen komen terug in de dienst
Gesprek met de kinderen
ds. Pieter van Winden

God van liefde, als wij zien uw mensen op de vlucht voor oorlog en honger, voor onmenselijk geweld
en natuurrampen, zoekend naar een plek van ontferming, als wij zien uw mensen gekleineerd en
armgemaakt, gediscrimineerd en verstoten, angstig en eenzaam, zoekend naar erkenning, als wij zien
uw mensen getroffen door ernstige ziekten, wetend dat zij het leven los moeten laten, uw
mensenlijdend aan het leven dat hen zo zwaar valt, eenzaam en kwetsbaar, uw mensen levend met
zovele onbeantwoorde vragen, zoekend naar troost, dan bidden wij U: wees hen allen nabij en laat
ons hen nabij zijn.
Zie ons uw mensen, bewaar ons in uw handen, breng ons naar uw Vrede.
Goede God, als wij zien uw schepping, uw aarde uitgeput en leeggeroofd door onze hebzucht, dieren
en planten, misbruikt voor onze welvaart, lucht en zee vervuild door onze drang tot meer, dan
bidden wij U: maak ons tot goede rentmeesters van uw schepping, tot eer van U en alles wat leeft,
groeit en bloeit; daarom bidden wij U:
Zie ons uw mensen, bewaar ons in uw handen, breng ons naar uw Vrede.
God van Vrede, als wij zien elkaar, hier in deze ruimte, op de plek waar wij wonen en werken, in onze
buurt, wijk, dorp of stad en waar ook ter wereld, als mensen naar uw beeld en gelijkenis, hoe
verschillend ook, allen verbonden in een groot Verlangen naar Vrede, dan bidden wij U:beziel ons tot
navolging van uw Zoon Jezus Messias, mensen verbindend over alle grenzen en culturen heen,
geïnspireerd door uw Geest, het Verlangen naar Vrede uitdragend op weg naar uw Rijk waar ieder
mens mag leven in een menswaardig bestaan; daarom bidden wij U:
Zie ons uw mensen, bewaar ons in uw handen, breng ons naar uw Vrede.
stil gebed
gezamenlijk Onze Vader
(oecumenische woorden) 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.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu,
di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan
ampunilah kesalahan kami seperti kamipun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan
janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat.
Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Iedereen gaat staan
Lied ‘Er is een woord...’
(melodie, Lied 601 Licht dat ons aanstoot)
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.

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.
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.
Zegenbede

ds. Pieter van Winden
Wij mogen gaan op de weg van Vrede, verbonden en aangeraakt,
bemoedigd en geïnspireerd door het Woord van Vrede.
Wij mogen gaan in het spoor van Jezus Messias:
over grenzen heen zoekend naar wat ons mensen verbindt.
Wij mogen gaan op die weg van Vrede als gezegende mensen,
aan elkaar verbonden om de ander tot zegen te zijn.
Zegene ons daartoe de Eeuwige, God van alle mensen,
in wie wij elkaar mogen zegenen.
Alle pastores samen
Moge de Eeuwige ons zegenen, behoeden en verbinden,
moge de Eeuwige het Licht van zijn gelaat over ons laten schijnen
en ons haar Liefde geven, moge de Eeuwige zo altijd bij ons zijn
en ons met Vrede omgeven (in de naam van de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest). Moge het zo zijn.
Cantorij zingt “amen”

collecte(s) voor vredeswerk en kerk bij de uitgang

De gemeente vertrekt rij voor rij door de zijdeur, te beginnen met de voorste rij. Let u daarbij op de
anderhalve meter onderlinge afstand en blijft u niet bij de deur staan praten, dan kan iedereen naar
buiten.

