OORLOG EN VREDE INLEIDING
Het grootste gevaar dat de Westerse samenlevingen van nu bedreigt is het gevoel van
machteloosheid, dat de wereld onbeheersbaar wordt, dat de problemen te groot zijn om op
te lossen en dat de gevoelens van haat te diep geworteld zijn om te genezen. Iedere
goede daad, elk helend gebaar ontsteekt een kaars van hoop in een donkere wereld. Een
beetje licht hebben joodse mystici gezegd, verdrijft veel donkerheid. En wanneer mijn licht
verbonden wordt met het jouwe en het jouwe met dat van anderen, laat de dans van
vlammen, zien dat hoop geen illusie is. Kwaad en onrecht, onderdrukking en wreedheid
hebben niet het laatste woord.
Jonathan Sacks

Eerste broedermoord
Voorgangers: Peter Altena en Marjanne Binbergen
Orgel / Piano: Arie van Wijk

WELKOM EN INLEIDING
(we gaan staan)
AANSTEKEN PAASKAARS
LIED: uit ‘Zangen van zoeken en zien’ lied 96

2
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Gegroet, jij, jij, die om leven komt en licht. Gegroet!
Gegroet, jij, jij, die om vrede komt en licht, Gegroet!

BEMOEDIGING EN DREMPELGEBED:
v.: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
a.: Schepper en behoeder van alle leven
v.: Eeuwige, onze God, zie ons hier,
samengekomen
om uw aanwezigheid te zoeken
in de liederen die wij zingen
in de woorden die klinken
in de gebeden die we zeggen
in de stilte
in deze ruimte en in ons hart.
a.: Wees aanwezig,
verbind U opnieuw met ons
als bondgenoten op uw weg van vrede.
Spreek ons aan,
Breng ons in beweging naar onze naaste
over grenzen heen.
Amen.
(we gaan zitten)
KYRIE / heer ontferm u

gebed
2

LIED: 283
In de veelheid van geluiden
Hernhutterse melodie, 18e eeuw; Tekst: Sytze de Vries
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En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.
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Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.
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Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.
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Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

LEZING uit het boek Genesis, hoofdstuk 4 vers 1 t/m 15
LIED: 828

Stem als een zee van mensen

3

stilte

2

Stem die mij roept: wie ben je,
mens waar is je broer?
Stem die mijn vliezen breekt
en mij bevrijdt, die
vuur uit steen slaat,
jij die mij ik maakt.

3

Stem die geen naam heeft, nog niet,
mensen zonder stem.
Stem als een specht die klopt
aan mijn gehoorbeen.
Woord dat aanhoudt.
God die mij vasthoudt.

LEZING
uit ‘150 Psalmen vrij’, Psalm 30
antifoon LIED: 277

Die ons voor het licht gemaakt hebt.

Stilte
OVERWEGING
MEDITATIESTILTE
Soms is het moeilijk stil te worden vanwege het lawaai buiten en binnen ons.
In de stilte hoeft er niets: we stellen ons open voor wat komt. Laat de gedachten
voorbijgaan als wolken langs de hemel.
MUZIEK
VOORBEDEN
IEMAND STEEKT EEN KAARS AAN VOOR...
na iedere gebedsintentie zingt de gemeente
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STIL PERSOONLIJK GEBED
ONZE VADER
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 aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.
MEDEDELINGEN over collectedoelen en de bloemengroet
LIED: 362, vers 1 en 3
Hij die gesproken heeft een woord dat gáát
Melodie: B.M. Huijbers; Tekst: Huub Oosterhuis
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Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

(we gaan staan)

ZEGENBEDE-lied
uit ‘Zangen van zoeken en zien’ lied 147

Vrede wens ik je toe . .
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Psalm 30 uit ‘150 Psalmen Vrij’ van Huub Oosterhuis
De avond komt met droefheid,
met vreugde de nieuwe dag.
Jij hebt mij omhoog getrokken
diep uit de afgrond, Ik werd
al tot de doden gerekend.
Ik was overmoedig - gelukkig,
mij zal niets gebeuren, dacht ik.
Wie keerde zich af van wie
dat ik wankelde, viel?
Ik heb je geroepen, gesmeekt:
wat heb jij er aan als ik doodga
en in een graf wordt gelegd?
Heeft stof en as een stem,
zal een dode je zingen?
Toen heb je mijn wanhoopstranen
veranderd in tranen van lachen.
Ik ging in rouw, jij hebt mij
gekleed in blinkend wit.
En nu zing ik dit lied:
Dank je, dat ik weer leef.
En zwijgen zal ik niet
overal wat geschiedde.
Want zwijgen kan ik niet.
De avond komt met droefheid,
met vreugde de nieuwe dag.
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Eerste collecte: Groningen: Stichting Leergeld
Stichting Leergeld Groningen e.o. is operationeel sinds augustus 2007. Stichting Leergeld
Groningen ondersteunt schoolgaande kinderen (van 4 tot 18 jaar) van ouders met lage
inkomens omdat ze vindt dat alle kinderen mogen meedoen. Wij proberen te voorkomen
dat kinderen die in een armoedesituatie leven in een sociaal isolement terechtkomen. Dat
kan komen doordat zij vanwege onvoldoende middelen niet deel kunnen nemen aan
activiteiten die voor hun vorming van groot belang zijn. Meedoen vergroot de horizon van
kinderen. Zo maken zij sociale contacten, leren teamgeest, zich handhaven in een groep,
leren winnen en verliezen. Als kinderen worden buitengesloten en niet mee kunnen doen,
komen niet alleen zij ernstig tekort. Het is beter nu geld te geven om mee te doen, dan
later als maatschappij duur ‘leergeld’ te betalen. Leergeld Groningen e.o. ondersteunt door
financiële hulp te verstrekken en/of door te bemiddelen/door te verwijzen waar
noodzakelijk is. De vrijwilligers (onze intermediairs) kijken eerst samen met de aanvragers
of al gebruik is gemaakt van andere voorzieningen en verwijzen onze vrijwilligers de
aanvrager door naar de juiste organisatie. Leergeld Groningen e.o. ondersteunt als blijkt
dat er geen voorliggende voorziening is of vult aan indien de voorliggende voorziening
onvoldoende is.
Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de vijf wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen
daarmee bij aan de kosten van de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk. Velen
van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift
in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL75 SNSB 0902 2923 23 t.n.v.
Protestantse Wijkgemeente De Bron, onder vermelding van collecte dd. …
of via:
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