Zomerviering: “Oorlog & Vrede” / Thema: “Innerlijke vrede in turbulente tijden”
Verzorgd door: Cor & Elsa Snieder
Muzikale begeleiding: Arie van Wijk
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
WELKOM EN INLEIDING
VOORBEREIDING
(De gemeente gaat staan)
AANSTEKEN PAASKAARS

BEMOEDIGING:
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Die trouw is tot in eeuwigheid
A: En het werk waaraan hij is begonnen, ook zal voltooien
DREMPELGEBED:
V: Heer, hier zijn we weer, samengekomen in deze kerk.
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Met het verlangen om u te ontmoeten, hetzij door de liederen, uw Woord dat open zal
gaan, de gebeden. Dat we door dit alles heen uw aanwezigheid mogen ervaren.
A: Heer, dat het nu stil mag worden in onze harten, zodat we mogen horen en
verstaan wat u door uw Geest tot ons wilt zeggen in deze ontmoeting met u
vanochtend. Amen
(De gemeente gaat zitten)
GEBED OM ONTFERMIG
V: Heer wij roepen u aan om ontferming voor de nood van deze wereld….
De nood zoals verwoord in het lied: “Duurt de oorlog voort”, dat wij samen met de
Nieuwe kerk en de Fontein, tijdens de zomerdiensten met als het thema: “Oorlog en
vrede”, zullen zingen.
Lied “duurt de oorlog voort”
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Duurt de oorlog voort, / wordt de waarheid bruut gegijzeld,
trekt de wolf het kleed / van de onschuld aan,
wordt de vredesroep, / honend als verraad bestempeld,
wie doorziet de waan?
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Duurt de oorlog voort, / ondermijnt terreur het leven,
trekt een schare weg / voor de dreiging van een bom,
raakt een volk ontheemd / om de nationale glorie,
wie kijkt naar hen om?
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Duurt de oorlog voort, / worden rijken zichtbaar rijker
prijst men wapentuig / dat de aarde beven doet,
wordt een vruchtbaar land / morgen tot een woeste vlakte,
wie keurt zoiets goed?
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Duurt de oorlog voort, / sluiten wij dan niet de hemel?
Duurt de oorlog voort, / scheppen wij dan niet de hel?
Duurt de oorlog voort, wordt het ons dan nog vergeven?
Duurt de oorlog voort… en voort …en voort
Uit: Opstaan! (Iona), lied 5
V: Heer ontferm u over ons.
Zingen: Kyrie, Kyrie, Kyrieleison

V: En dankbaar dat de nood en het kwaad niet het laatste woord hebben.
Maar dat we mogen weten dat het kwaad overwonnen is op het Kruis van Golgotha
toen Hij zei: Het is volbracht!”, en de engelen met Zijn komst al zongen: “GLORIA
GLORIA en excelsis Deo”

GODS WOORD GESPROKEN en GEZONGEN
GROET
V: De Vader, Zoon en Heilige Geest zal bij jullie zijn
G: En ook met jou
Lezing uit het eerste testament: Psalm 23
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Luisterlied: “God on the Mountain” door Linda Randle
Vertaling in het kort: Het leven en ook praten over geloof is makkelijk als je je
op een bergtop bevindt. Het wordt echter totaal anders als je je in een diep dal
bevindt. Maar onthoudt: Je bent nooit alleen want De God van de bergtop blijft
ook God in het dal. En de God van de goede tijden blijft ook God in de slechte
tijden. De God van de dag blijft ook God in de nacht!
Lezing uit het evangelie: Mattheus 11:28-30 (De gemeente gaat staan)
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust
geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van
hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.'
Stilte
Zo bidden wij zingend:

NLB 333
(De gemeente gaat zitten)
Overdenking
Stilte …. Soms is het moeilijk stil te worden. Maar neem de tijd om in stilte te
overpeinzen wat tot jou is gekomen in deze overdenking. Wat wil/kan ik meenemen en
misschien toepassen in mijn eigen leven of naar anderen om mij?
Laat in de stilte jouw gedachten gaan.
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Psalm 23b: “De Heer is mijn Herder”
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De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel:
Hij brengt mij op wegen
Van goedheid en zegen;
Hij schraagt m’, als ik wankel;
Hij draagt m’, als ik viel.
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De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf
Met grimmige kaken,
Geen schrik zal mij naken;
O Heer! mij vertroosten
Uw stok en uw staf.
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De Heer is mijn Herder!
In ’t hart der woestijn
Verkwikken en laven
Zijn hemelsche gaven:
Hij wil mij versterken
Met brood en met wijn.
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De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd;
’k Zal immer verkeeren
In ’t huis mijnes Heeren:
Zoo kroont met haar zegen
Zijn liefde m’ altijd.

GEBEDEN, GAVEN EN GAAN
Dankgebed en voorbeden
Na iedere gebedsintentie zingen wij:

Iemand steekt een kaars aan voor….
Stil persoonlijk gebed…
“Onze Vader die in de hemelen zijt” - Elly & Rikkert
Om te luisteren of mee te zingen
6

Mededelingen
Slotlied:
Liedboek 913a: “Wat de toekomst brengen moge”
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Heer, ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft gelooven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom!
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Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten oogen
naar het onbekende land.
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Zending en Zegen
Zingen:

Muziek

Eerste collecte: ZWO: Zambia: Maatjes voor gezinnen zonder ouders
Conwa (19) moet voor zijn broertje en zusje zorgen sinds zijn ouders overleden zijn aan
aids. Conwa hakte hout voor de bouw, geen vetpot en zwaar werk. Hij was steeds te
moe om te leren. Zijn cijfers op school holden achteruit. Geen mens die hem hielp, uit
angst dat hij besmet was met het hiv-virus. Laat geen kind er alleen voor staan
In Zambia zijn zo’n 20.000 gezinnen met tieners zoals Conwa als gezinshoofd.
Zambiaanse kerken sporen deze gezinnen op. Conwa’s schoolgeld werd betaald, zodat
hij zijn middelbare school kon afronden. Toch blijkt geld niet voldoende. Zijn zorgen
drukken zwaar op zijn jonge schouders. Gemeenteleden en kerkleiders leren nu hoe ze
‘maatje’ kunnen zijn voor tieners zoals Conwa. De 28-jarige Mwakoi is zo’n maatje:
iedere twee weken bezoekt hij drie gezinnen waar het oudste kind gezinshoofd is. Hij
geniet van hun vorderingen op school.
We collecteren in onze kerk voor dit werk van Kerk in Actie. Dankzij uw steun kunnen
meer maatjes getraind en meer kinderen zonder ouders gesteund worden. Laat geen
kind er alleen voor staan!
Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
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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