Iets nieuws…is het
al te zien ?

Oecumenische viering – Ossendrecht – 15 november
2020

Protestantse Kerk Woensdrecht te Ossendrecht

Voor de dienst:
Orgelspel
Woord van welkom, Kaars en Bijbel
Zangers: Wij zoeken U als wij samenkomen.
Wij zoeken U als wij samenkomen,
hopen dat Gij aanwezig zijt,
hopen dat het er eens van zal komen:
mensen in vrede, vandaag en altijd.
Wij horen U in oude woorden,
hopen dat wij uw stem verstaan,
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden
waarheid en leven, de bron van bestaan.
Wij vragen U om behoud en om zegen,
hopen dat Gij ons bidden hoort,
hopen dat Gij ons adem zult geven:
Geestkracht die mensen tot vrede bekoort.
Ambtelijke groet
Voorganger:
In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest:
Amen.
Genade aan u en vrede
van God de Vader,
van Jezus Christus, zijn Zoon,
door de heilige Geest.
ALLEN: Amen.

Voorgangers zingen twee keer: Neem mij aan zoals ik ben.
Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart
en leef in mij.

Smeekgebed
Zangers:
Als vrede en gerechtigheid door de mensen wordt verstaan. (mel.: Auld
lang syne)
Als vrede en gerechtigheid
door de mensen wordt verstaan,
wanneer wij inderdaad bereid
zijn om echt Gods weg te gaan:
dan breekt de hemel open en
begint de nieuwe tijd.
Het Rijk waarop wij hopen, en
dat bestaat in eeuwigheid!
Die tijd begint waar ook vandaag
’t goede Woord gesproken wordt,
als antwoord op de levensvraag
door de mensen wordt gehoord.
Waar deze woorden waarheid zijn,
ontstaat het nieuwe Rijk,
dichtbij, heel kwetsbaar en nog klein
geeft het van Gods leven blijk.
Het Rijk dat echt niet ver meer is
dat begint in ons bestaan,
waar liefde en vergiffenis
en de vrede samengaan.
Waar liefde is en vriendschapskracht
de aarde helder kleurt,
daar wordt Gods Rijk tot stand gebracht,
ja, ’t is daar, waar God gebeurt.
Gebed bij de opening van de Schriften
Moment met de kinderen

Eerste lezing: Exodus 3: 1 t/m 6, 10 t/m 14 - overdenking
Het koor zingt: God heeft zijn Naam gezegd…
God heeft zijn Naam gezegd: Ik zal er zijn voor jou.
Hij gaat met je op weg, Hij blijft je eeuwig trouw.
Geloof Hem op zijn Woord, Hij zet zich voor je in.
Hij trekt je in zijn spoor, bemint je als zijn kind.
God heeft zijn Naam gezegd. Wij weten wie Hij is.
Je komt weer tot je recht, Hij maakt geschiedenis.
Een bondgenoot is God voor wie geen leven heeft.
Hij zal er zijn voor ons als deernis ons beweegt.
De schepping is in nood, God brengt ons aan het licht.
Hij stelt op ons zijn hoop, zalig wie vrede sticht.
God heeft zijn Naam gezegd, wij nemen Hem ter hand.
Wij gaan met God op weg, Hij staat aan onze kant.
Tweede lezing: Johannes 12: 20 t/m 26 - overdenking
Zangers: Woord dat ons oproept om te leven. (mel.: psalm 98)
Woord dat ons oproept om te leven,
woord van de Heer, dat leven geeft.
Licht dat aan ieder is gegeven
die in het spoor van Jezus leeft.
Dat woord wil licht zijn op de wegen
die mensen gaan - hun leven lang.
Dat woord komt telkens ons weer tegen,
houdt ons geloven aan de gang.
Woord van de Heer, wij willen horen
met oren die gehoorzaam zijn.
Laat niets en niemand ons bekoren:
wees U ons brood en onze wijn.
Zodat wij verder kunnen leven,
het leven zoals U dat vraagt:
geen leven van ‘om niemand geven’,
maar leven dat een ander draagt.

Woord dat ons oproept echt te leven,
woord van de Heer dat leven is.
Veelkleurig licht, wil ons omgeven,
dan krijgt ons leven beter zicht.
Veelstemmig woord, wij willen horen
wat U ons nu te zeggen heeft.
Laat ons opnieuw worden geboren,
opdat een ieder van ons leeft.
Gedicht uit Uruguay, als een Geloofsbelijdenis.
Titel: Ik zal mijn hart niet verkopen. Hij = (ook) Zij!
V: Ik wil een boodschapper zijn van hoop,
licht in mijn ogen dragen,
met onrust in mijn kwetsbare handen,
en met de verontrustende kracht
van God in mijn woorden.
ALLEN: Ik wil een zaaier van vrijheid zijn
temidden van mannen en vrouwen,
mijn broeders en zusters,
om het Rijk Gods te ontdekken
op deze, onze goede aarde.
Ik wil vrede aankondigen,
met voeten, niet door goud ontheiligd.
V: Ik zal niet langs paden van onrecht gaan,
ik zal het spel van onderdrukking
door de machtigen niet meespelen.
ALLEN: Ik zal daar kracht opdoen waar het volk dit doet.
Ik zal daar mijn plaats hebben waar mensen zijn.
Mijn stilte zal de tot zwijgen gebrachte stem zijn
van de eenvoudige mensen van deze aarde.
V: Ik zal mijn hart niet aan de leugen verkopen,
ik zal de waarheid nooit verzwijgen.
Ik zal zijn als de stem van het volk,
bijna onhoorbaar, vol pijn en hoop.
ALLEN: Gelukkig hij die zo aan zijn leven gestalte geeft,
want hij zal belasterd en vervolgd worden.
Maar hij zal sterk staan in zijn Heer,
want de Heer, zijn God, heeft hem geroepen. Voor altijd.

Bericht van overlijden.
Lied 913: vers 1 en 4
Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de oogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalmen moed!
Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten oogen
naar het onbekende land.
Gebeden en oecumenisch Onze Vader
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.
Zangers: Waar liefde mensen samenvoegt (mel. “Auld lang syne”)
Waar liefde mensen samenvoegt
worden stenen een paleis
de kille straat een lentetuin
de hel een paradijs
refrein:
Een land van licht en zonneschijn
een haard waar men zich warmt
een overvolle beker wijn
een mens die je omarmt

De deur roept je een welkom toe
de stoel staat voor je klaar
de tafel is gastvrij gedekt
een heerlijk avondmaal
refrein: Een land van licht en zonneschijn….
Collecten.
Zangers: Ubi Caritas.
Ubi caritas et amor. Ubi caritas. Deus ibi est.
(Waar vriendschap is en liefde, daar is God.)

Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Heenzending en gezongen Zegen
Voorgangers:
De Levende zegene en behoede u.
De Levende doe zijn Aangezicht over u lichten,

en zij u genadig.
De Levende verheffe zijn Aangezicht over u,
en geve u vrede.
Allen:
Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw Aangezicht
en wees ons genadig.
Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw Aangezicht
en geef ons vrede.
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