Voorbereiding
Orgelspel
Welkom
Aanroeping en inkeer
Zingen: Psalm 72: 1,4
Votum en Groet
Gebed om eenheid
GEBED OM EENHEID
v: voorganger

a: allen

v God roept ons tot eenheid.
Keren wij met onze gedachten,
met heel ons hart en heel ons lichaam tot hem,
om de genade van de verzoening te ontvangen,
op weg naar verdraagzaamheid.
Stilte
v

Heer, u hebt ons gemaakt naar uw eigen beeld.
Vergeef ons als we onze menselijke natuur
en de wereld die u ons gaf niet respecteren.
Kyrie eleison.

a
v God, u roept ons op volmaakt te zijn,
zoals onze hemelse Vader volmaakt is.
Vergeef ons als het ons niet lukt om goed te leven,
integere mensen te zijn en mensenrechten en menselijke
waardigheid te respecteren.
Kyrie eleison.

a
v Heer van het leven, van vrede en gerechtigheid,
vergeef ons als we de cultuur van de dood,
van oorlog en onrecht doorgeven,
van niet bouwen aan een beschaving van liefde.
Kyrie eleison.

a
v Barmhartige God, vervul ons van uw genade.
Maak ons apostelen van liefde, waar we ook gaan.
Dit vragen wij door Christus, onze Heer.
a Amen.
Zingen:
Horen en verstaan
Inleiding op de lezingen
Zingen Lied 330
Lezing: Psalm 1
Zingen: Lied 992
Lezing: Lucas 4: 14-21
Zingen: Lied 530
Overweging
Stilte
Orgelspel
Zingen: Lied 993
Het antwoord
Remonstrantse geloofsbelijdenis
v:voorganger
g:gemeente
v: Wij beseffen en aanvaarden dat wij onze rust niet vinden
in de zekerheid van wat wij belijden,
maar in verwondering over wat ons toevalt
en geschonken wordt;

g: dat wij onze bestemming niet vinden in onverschilligheid en hebzucht,
maar in wakkerheid en verbondenheid met al wat leeft;
dat ons bestaan niet voltooid wordt door wie we zijn en wat we hebben,
maar door wat oneindig groter is dan wij kunnen bevatten.
v: Door dit besef geleid, geloven wij in Gods Geest
die al wat mensen scheidt te boven gaat
en hen bezielt tot wat heilig is en goed,
opdat zij, zingend en zwijgend, biddend en handelend,
God eren en dienen.
g: Wij geloven in Jezus, een van Geest vervulde mens,
het gelaat van God dat ons aanziet en verontrust.
Hij had de mensen lief en werd gekruisigd
maar leeft, zijn eigen dood en die van ons voorbij.
Hij is ons heilig voorbeeld van wijsheid en van moed
en brengt ons Gods eeuwige liefde nabij.
v: Wij geloven in God, de Eeuwige,
die ondoorgronde liefde is, de grond van het bestaan,
die ons de weg van vrijheid en gerechtigheid wijst
en ons wenkt naar een toekomst van vrede.
g: Wij geloven dat wij zelf,
zo zwak en feilbaar als wij zijn,
geroepen worden om
met Christus en allen die geloven verbonden,
kerk te zijn in het teken van de hoop.
v: Want wij geloven in de toekomst van God en wereld,
in een goddelijk geduld dat tijd schenkt
om te leven en te sterven en om op te staan,
in het koninkrijk dat is en komen zal,
waar God voor eeuwig zijn zal: alles in allen.
g: Aan God zij de lof en de eer
in tijd en eeuwigheid. Amen
Gebeden en gaven
Voorbeden met acclamatie Gezangen voor Liturgie 467
Voorbeden, afgewisseld met acclamatie God , hoor ons gebed en schenk ons uw liefde GvL
647
(eerste keer 2x door cantorij en allen, daarna allen)
V

Laten wij ons gezamenlijk gebed richten tot de Heer ,
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A
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A
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Voor de kerk en voor de noden van heel de mensheid.
Wij komen tot U, met onze lasten, onze hoop en verwachting.
Zo vragen wij U:
God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde.
Wij bidden voor degenen die leven midden in ongerechtigheid.
Geef ons moed om hun stem te zijn en hun hoop te versterken.
Wij bidden voor alle personen die zich inzetten voor gerechtigheid.
Laat ons rechtvaardig handelen overeenkomstig uw woorden.
Zo vragen wij U:
God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde .
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:
God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde.
Wij danken U voor de vele kleuren, culturen en gewoontes
Die wij met elkaar delen in deze wereld.
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:
God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde.
Wij bidden voor mensen die niet zichzelf durven zijn uit angst voor wat andere
mensen over hen zullen zeggen. Voor mensen die zelf niet weten wie ze zijn. Wij
bidden dat zij Gods liefde zullen ervaren.
Zo vragen wij U:
God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde.
Wij bidden voor hen die worden uitgebuit door en slachtoffer zijn van mensenhandel.
Dat zij bevrijd mogen worden en hersteld in hun waardigheid. Wij bidden ook voor de
organisaties en overheden die zich hiervoor inzetten.
Zo vragen wij U:
God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde.
Rechtvaardige God, laat ons groeien in wijsheid om te kunnen onderscheiden wat goed
is en fout.
Laat ons hart geleid worden door eerlijkheid en laat onze mond de waarheid spreken.
Geef ons moed om waarachtig te blijven zelfs als anderen tegen ons zijn.
Gun ons de genade om het unieke in ieder mens te respecteren.
Dat bidden wij in uw heilige naam.
Amen.

Stil gebed
Onze Vader

Mededelingen over de gaven
mededelingen over de bloemen
Uitzending en zegen
Collecte
Zingen: Lied 285: 1,4,7
Uitzending en zegen beantwoord door zingen Gezangen voor Liturgie: 344

