Orde van dienst voor de oecumenische kerkdienst op zondag 2 juli 2017
Voorbereid door: Pastor Hilda van Schalkwijk, Mieke de Vries en Gieneke Tillema.
Aan deze dienst werken tevens mee Dennis van der Laan en Piet van Gijssel
Organist: Dré Meijer

Openingslied: Zo vriendelijk en veilig als het licht Lb 221; GvL: 570
Woord van welkom
Moment van stilte
Loflied: Dankt, dankt nu allen God Lb 704; GvL 415
Gebed
Eerste lezing: Jer. 29:1.4-1.4
Tussenzang: Die chaos schiep tot mensenland Lb 322; GvL 593
Evangelielezing: Matt. 10:34-42
Acclamatie: U komt de lof toe LB 339a; GvL 265
Overweging
Orgelspel
Geloofsbelijdenis
Wij geloven dat God ons nabij blijft –
oorsprong van al wat leeft en groeit –
stem die ons roept en bevrijdt –
liefde in ons en boven ons uit.
Wij geloven in Jezus van Nazareth,
zoon van Abraham en kind van Israël.
Hij heeft ons voorgedaan wat liefde doet.
Door de dood heengegaan,
blijft hij van kracht in deze wereld –
leidsman, weg ten leven.
Wij geloven in de kracht van de Geest,
de Geest die levend maakt en nieuw –
die ons vormt tot gemeenschap,
samengeroepen en uitgezonden
om te bouwen aan een wereld
van recht en gerechtigheid,
mensen voor mensen,
troost en vergeving.

Wij geloven en belijden
dat vrede kan,
dat liefde bestaanbaar is,
sterker dan de dood.
Want alles gaat voorbij –
maar Gods trouw en genade
houden het uit, van geslacht op geslacht.
Dit spreken wij uit en wij bidden:
getrouwe God, kom ons ongeloof te hulp.

Voorbeden en acclamatie:
Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons
Collecte en klaarmaken van de Tafel
Lied: Lieve Heer, Gij zegt: ‘Kom’ en ik kom Lb840

2.
O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga,
Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.
3.
Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt,
ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond.

Tafelgebed:
L: Gij, God naar wie wij uitzien als naar geen ander,
om wie wij vragen met ons hele wezen,
die wij voelen in de morgen en zoeken op de dag,

vermoeden in de avond en roepen in de nacht,
die verschijnt aan wie ziet, die spreekt tot wie hoort,
en die er bent voor wie met U leeft.
Gij, die het leven bent in al wat ontluikt
en die ontluikt in al wat leeft,
die groeit en groeien laat,
die komt en al van eeuwigheid bent.
Gij, God die U hebt laten zien in Jezus Christus:
Uw ware mens, Uw eigen Zoon,
in wie Gij door alle waas en nevel heengebroken bent.
A: Hij riep ons toe: zoek God niet hier, niet daar,
niet in de hoogte, niet in de diepte,
niet in harde wet en stellige bewering,
in de tempel niet eens.
P.: Hij wees U aan te midden van ons
in de liefde die alles verbindt,
in mensen klein en kwetsbaar en niet gezien,
in zieken en stervenden die hopen en vertrouwen,
in ons zorgen en werken, ons eenvoudig bidden.
Hij was met U, God,
als een rank aan de wijnstok, vader en zoon,
als vrucht van een boom, de korrel in het brood.
Hij is U trouw gebleven heel zijn leven
en heeft voor ons geleefd tot het uiterste toe,
tot de dood aan het kruis.
Gij hebt hem niet achtergelaten in de dood
maar Hem een naam gegeven hoog boven alle namen.
A.: Zijn Geest bezielt ons, vuurt ons aan,
doet ons zien waar het op aankomt,
is het kloppend hart van de kerk
die geraakt is door Uw woord, Uw trouw,
die aanzet tot dienst aan wie onze zorg nodig hebben.
P.: Zo wordt Hij in ons leven,
zo zoet als het is, zo zuur als het smaakt,
gebroken en gedeeld,
totdat alles is voltooid en allen zijn opgegaan in U,
onze God, eeuwig leven.
Daarom kan het niet zijn
dat wij-in-Hem als het gras verkleuren,
als de grond in de winter verkillen en verstenen,
als dor uitgeleefd blad van de takken vallen.
Daarom kan het niet zijn
dat wij geloven in niets, hopen op niemand,
dat onze liefde zielloos is.
Daarom eten wij dit brood om te weten
dat Gij, God, in Hem met ons bent
tot alle leven is voldragen.

A.: Alwie eet van dit brood,
en breekt en deelt met een ander,
houdt de Heer in leven hier onder ons.

Onze Vader (uit de Nieuwe Bijbel Vertaling)
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.
Vredeswens
Uitnodiging en delen van het Brood van Jezus Christus
Lied: Omdat Hij niet ver wou zijn Lb528; GvL 513
Slotgebed
Mededelingen
Wegzending en zegen
Slotlied: Lb 416 (zie los middenblad)

