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Voor de dienst orgelmuziek
Tijdens het orgelspel komen de leden van de werkgroep
en de voorganger binnen.
Woord van welkom en mededelingen
Door lid van de werkgroep
Opening
V Laten we de drie-ene God aanroepen:
God, onze Vader, U kroont uw schepping met recht en
genade.
A Wij komen samen om U te aanbidden.
V Jezus Christus, uw kruis brengt nieuw leven en
gerechtigheid.
A Wij komen samen om U te aanbidden.
V Heilige Geest, U inspireert ons tot daden van recht.
A Wij komen samen om U te aanbidden.
V De genade van onze Heer Jezus Christus
en de liefde van God
en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
A En ook met u.

3

We zingen samen Geef, Heer, de koning uwe rechten
(Liedboek psalm 72 vers 1 en 4)

Drempelgebed door voorganger
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Koor zingt
Cantate Domino canticum novum,
laus eius in ecclesia sanctorum.
Laetetur Israel in eo qui fecit eum,
et filii Sion exultent in rege suo.
Zing voor de Heer een nieuw lied; lof in het heiligdom
van de kerk. Dat Israël in hem, die hem gemaakt heeft;
zoon van Sion, zich zal verheugen over hun Koning.
Schuldbelijdenis
V Geliefde broeders en zusters, laten we God onze
zonden belijden en om vergeving
vragen, zodat onze viering Hem zal behagen.
Eeuwige God,
Begonnen als beeld van U, als icoon van U,
Diep in ons, immers, is uw afdruk geprint
Maar….ergens is er iets misgegaan
Verlieten wij de weg die U voor ogen stond toen U met
ons begon en raakten wij in de ban van de haat, het
geweld, de rangen en standen, de macht, de angst, het
geweld….
Leid ons weer terug naar uw weg
Allen: ontferm U over ons
Eeuwige God,
Begonnen om stem te geven aan uw woord, vertolkers
te zijn van uw boodschap.
Maar vaak is het er niet van gekomen,
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Dan zwegen we waar we hadden moeten spreken en
spraken we waar we beter stil hadden kunnen zijn.
Stem ons weer af op uw stem……
Allen: ontferm U over ons
Eeuwige God,
Wij zoeken naar licht en vergeten de ander in zijn of haar
duisternis,
We zoeken de liefde en laten een ander verkommeren,
We laten ons in beslag nemen door dat wat er eigenlijk
niet toe doet en raken zo onszelf kwijt…
Allen: ontferm U over ons
Wij bidden U
Herstel in ons en onze wereld ons oorspronkelijk bestaan
Delf in ons op wat goed is en menselijk
Zoek Uzelf opnieuw in ons
Opdat wij mensen zijn naar uw hart
Uw wegbereiders, uw wegwijzers….
Amen.
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We zingen samen Het lied van Gods aanwezigheid
(Liedboek 834/Randstadbundel 374)
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Schep, God, een nieuwe geest in mij
Een geest van licht, zo klaar als Gij;
Dan doe ok vrolijk wat Gij vraagt
En ga de weg die U behaagt.
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Wees Gij de zon van mijn bestaan,
Dan kan ik veilig verder gaan,
Tot ik U zie, o eeuwig licht,
Van aangezicht tot aangezicht.

Verhaal voor kinderen (en grote mensen) en kinderlied
Daar komt een man uit Nazareth (Liedboek 533)
1. Daar komt een man uit Nazaret.
Zijn naam is: Hij die mensen redt,
En met de minsten wil hij zich verbinden,
Zijn naam is bij vergetenen te vinden.
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Refrein
In Galilea overal
Klinkt het verhaal van Jezus al.
Het zal niet meer verdwijnen,
En midden onder ons zal Hij verschijnen.
2. Hij is gedoopt in de Jordaan.
Hij durft en nieuwe weg te gaan,
En Hij wil mensen van hun angst genezen,
Waar Hij verschijnt hoeft niemand meer te vrezen.
Refrein
3. In het verborgen trekt Hij rond.
Verhalen gaan van mond tot mond,
In Galilea gaan geheimen open,
De hopelozen durven weer te hopen.
Refrein
Lezing uit de Bijbel Deut. 1 : 3 en 16 : 18 t/m 20
3 Veertig jaar na het vertrek uit Egypte, op de eerste dag
van de elfde maand, sprak Mozes het volk van Israël toe
zoals de Heer hem had opgedragen.
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Stel in alle steden die de Heer, uw God, u in uw
stamgebieden zal geven, rechters en griffiers aan, die
zorg moeten dragen voor een zuivere rechtspraak.
19 U mag de rechtsgang niet beïnvloeden en niet partijdig
zijn. U mag geen steekpenningen aannemen, want
steekpenningen maken het oog van de wijze blind en de
stem van de rechtvaardige vals.
20 Zoek het recht en niets dan het recht. Dan zult u in
leven blijven en mag u het land dat de HEER, uw God u
zal geven, in bezit nemen.
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Koor zingt
Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.
Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum
Wij aanbidden U, o Christus, en dank u. Dat U door uw
heilig kruis de wereld verlost hebt.
Lezing uit de bijbel Rom. 12 vers 4 – 13
Broeders en zusters,
4 Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet
allemaal dezelfde functie hebben,
5 zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we,
ieder apart, elkaars lichaamsdelen.
6 We hebben verschillende gaven, onderscheiden
naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft
te profeteren, moet die in overeenstemming met het
geloof gebruiken.
7 Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand
verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet
onderwijzen.
8 Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets
weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie
leidinggeeft, moet dat doen met volle inzet. Wie
barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig
zijn.
9 Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en
wees het goede toegedaan.
10 Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en
zusters en acht de ander hoger dan uzelf.
11 Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u
aanvuren door de Geest en dien de Heer.
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Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees
standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid
onophoudelijk.
13 Bekommer u om de noden van de heiligen en wees
gastvrij.
We zingen samen Laudate Dominum (Psalm 117, Taizé)
2x Ned en 2x Latijn

Overdenking
Orgelspel
We zingen samen Roept onze namen (Liedboek 331) 3x
gezongen)
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Staande bidden we samen de geloofsbelijdenis
Ik geloof in God
die liefde is
en die de aarde
heeft toevertrouwd
aan alle mensen.
Ik geloof in Jezus Christus
die gekomen is
om ons heel te maken
en ons te bevrijden
van alle onderdrukking.
Ik geloof in de Geest van God
die werkt in en door allen
die zich toekeren naar de waarheid.
Ik geloof in de belofte van God
dat Hij uiteindelijk zal vernietigen
de macht van de zonde in ons allen
en dat Hij op zal richten
het rijk van gerechtigheid en vrede
voor de hele mensheid.
Vredeswens (de voorganger nodigt uit om elkaar een
teken van vrede te geven)
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Collecte, waarvan de netto-opbrengst bestemd is voor
de Landelijke Raad van Kerken
Tijdens de collecte zingt het koor “Praise, my soul, the
King of Heaven”
Vertaling
Lof, mijn ziel, de Koning van de hemel; breng uw
eerbetoon aan uw voeten. Vrijgekocht, genezen,
hersteld, vergeven, zo zingen wij zijn lof toe. Alleluia,
Alleluia Loof de eeuwige koning.
Loof Hem voor Zijn genade en gunst aan onze vaders in
nood. Loof Hem nog steeds die voor altijd, ons berispt,
maar ook zegent. Alleluia, alleluia Glorieus in zijn trouw.
Vaderlijk neigt Hij en spaart ons; Hij kent onze zwakheid.
In zijn handen draagt hij ons zachtjes en redt ons van al
onze vijanden. Alleluia, alleluia Groot als Zijn genade die
in ons is.
Engelen, in de hoogte, eren Hem, Gij ziet Hem van
aangezicht tot aangezicht;
Zon en maan buigen voor Hem neer, Bewoners allemaal
in tijd en ruimte.
Alleluia, alleluia, Loof met ons de God van genade.
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Voorbede
V Laten wij stil worden voor God…
Laten wij bidden voor de kerk, voor de eenheid onder
christenen, voor de wereld en de mensen op onze
wereld….
….stilte….
L Eeuwige God
Vanuit onze eigen, unieke, situatie richten wij ons, met
elkaar, tot U
wij danken U voor deze dag, voor de eenheid die U
brengt,
in alle talen wordt U geloofd, U de basis van ons leven,
wij komen tot U met onze pijn, ons verdriet, onze hoop,
onze verwachting
Zo vragen wij U:
A God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde
L Vanaf eilanden en oceanen aanbidden wij U, God,
Schepper van alle leven.
Op bergen en in dalen prijzen wij U, God, Verlosser van
de wereld.
Met de tongen en talen van alle naties danken wij U,
God, Trooster van lichaam en ziel.
Wij komen tot U, met onze lasten, onze hoop en
verwachting.
Zo vragen wij U:
A God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde.
L Wij bidden voor degenen die leven midden in
ongerechtigheid.
Geef ons moed om hun stem te zijn en hun hoop te
versterken.
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Wij bidden voor degenen die maar doorgaan met
onrecht.
Moge uw welwillendheid onze harten vervullen
en ons maken tot bewerkers van vrijheid en vrede.
Wij bidden voor elk instituut en elke persoon die zich
inzet voor gerechtigheid.
Laat ons rechtvaardig handelen overeenkomstig uw
woorden.
Zo vragen wij U:
A God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde.
L Wij bidden voor de zichtbare eenheid van de kerk.
Help ons om aan Jezus’ gebed te voldoen,
dat wij één zullen zijn en samenwerken
opdat uw Koninkrijk openbaar wordt.
Zo vragen wij U:
A God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde.
L Wij danken U voor de vele kleuren, culturen en
gewoontes die wij met elkaar delen in deze wereld.
Bij al onze verschillen, verenig ons door uw liefde.
Stel ons in staat om samen te werken aan de
waardigheid van het leven en deze wereld te maken tot
een rechtvaardig en vredig huis voor heel de mensheid.
Zo vragen wij U:
A God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde
V Wij bidden enige ogenblikken in stilte voor alles wat
ons ter harte gaat.
Zo vragen wij U:
A God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde
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Gebed van de Heer (Oecumenisch Onze Vader)
V Bidden wij nu samen het gebed, dat Jezus zelf ons
geleerd heeft:
A Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want van U is het koninkrijk
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. Amen.
Kinderen komen terug
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We zingen samen Door de wereld gaat een woord
(Liedboek 802/GvL 431)
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Wegzending en zegen (allen gaan staan)
Moge de Eeuwige ons zegenen met onrust
Bij gemakkelijke antwoorden,
Halve waarheden en oppervlakkige relaties,
Zodat er diepgang vanuit ons hart moge leven.
Moge de Eeuwige ons zegenen met boosheid
Over onrechtvaardigheid,
Onderdrukking en uitbuiting van mensen,
Zodat we werken voor rechtvaardigheid,
Vrijheid en vrede.
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Moge de Eeuwige ons zegenen met tranen,
Die we plengen voor hen die lijden
Door pijn, verwerping, honger en oorlog,
Zodat we onze handen zullen uitstrekken
Tot troost.
Moge de Eeuwige ons zegenen met zoveel
Dwaasheid dat we geloven
Een verschil te maken in de wereld,
Zodat we kunnen doen waarvan anderen
Zeggen dat het onmogelijk is.
Moge de Eeuwige u zegenen en u beschermen,
Moge de Eeuwige het licht van zijn gelaat over u doen
schijnen en u genadig zijn,
Moge de Eeuwige u zijn gelaat toewenden en u vrede
schenken.
Ga dan allen in vrede onder de zegen van de Vader, de
Zoon en Heilige Geest.
A. Amen (gezongen)
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Iemand vroeg eens aan mij: “Zeg mij
eens, wat is het tegenovergestelde van
‘ik’?” Ik zei onmiddellijk: “Jij”. En hij zei
me: “Neen, het tegenovergestelde is “wij”.
Want het tegenovergestelde van elk
individualisme, zowel van het “ik” als
van het “jij” is het “wij”.
Paus Franciscus mei 2018
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