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Generaties voor vrede
Een dienst voorbereid door Parochianen en Gemeenteleden
van de Martinusparochie en de Maartenskerkgemeente
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Oefenen van liederen
Welkom
Muzikaal moment (melodie Lied 841)
Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Groet
Vrede zij u en alle goeds,
vrede voor u van onze Heer Jezus Christus.
Liefde voor u van God onze Vader.
De gemeenschap met de heilige Geest moge met ons zijn in dit uur,
in de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest,
Amen
Wij zingen als aanvangslied Lied 484 uit Gezangen voor Liturgie

Komen ooit voeten gevleugeld
(mel. Lied 868, Lof zij de Heer)
Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede;
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede,
wordt ooit gehoord uit mensen monden dat woord:
wij zullen rusten in vrede.
Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;
dromen van vluchten en doden en huivrend ontwaken.
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht,
overal vrede geschapen.
Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan vrede de weg voor mijn voeten.
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Openingsgebed en gebed om ontferming
Wij zingen ‘Verborgen blijft hoe Gij geneest’ (Iona I, 19)
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De pijn die niet verdwijnen wil,
de last, de schuld die aan ons kleeft,
de vrees voor wat er komen gaat
- dit dragen wij steeds met ons mee.
Maar ook is daar de liefde die
het onverhoopte leed verzacht,
de vijand doodsangst weer verzoent,
het spookverleden van de nacht.

3.

Daar roepen mensen: 'Werk je mee?
Niet zonder jou beginnen wij!'
Je voelt de hand die schept
en redt in goede vrienden, zo nabij.
God, dat uw Geest ons overkomt;
zij heelt ons hart en ziel en lijf,
en wie verward is brengt zij thuis:
uw uitgeleefde volk verrijst.

Moment voor… (alle leeftijden)
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Terwijl de strookjes worden beschreven en opgehaald
zingen we: Van de vrede blijf je dromen
(Met andere woorden 32 , Hanna Lam, Barbara Zwaal)

2.

Samen zullen wij weer leren van de vrede, hoe dat moet,
hoe je onrecht om kunt keren tot iets heels en tot iets goeds.
Zodat alles anders wordt, dichter bij de droom van God. (2x)
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3.

Van raketten en van zwaarden maken wij gewoon een ploeg
en wij zaaien op de aarde graan voor allen, brood genoeg.
Liefde huist in elke straat, niemand wordt er meer soldaat. (2x)

4.

Van de vrede blijf je dromen, jij zult zien, soms, hier en daar,
hoe er steeds meer mensen komen die niet vechten met elkaar.
Die de wegen gaan van God, tot de aarde hemel wordt. (2x)

(nu gaan de kinderen naar de kindernevendienst)
Schriftlezing Marcus 9: 14-29
Wij zingen Psalm 126 a (solist en gemeente)
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Verkondiging

Stilte
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Wij zingen Lied 344 (dit ‘klein credo’ wordt staande gezongen)
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Wij geloven in de naam
Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan.
Halleluja!
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Wij geloven dat de Geest
ook nog heden
de wereld en onszelf geneest.
Vrede, vrede.

Interview
Dankgebed en voorbeden
afgewisseld door:

9

Onze Vader (oecumenisch)
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.

Mededelingen en collecten
(de kinderen komen terug)
Tijdens het voorspel van het slotlied kunnen de jongsten uit de crèche
gehaald worden

Wij zingen als slotlied Vrede wens ik je toe (Iona II, 31)
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Zending en Zegen
Laten wij gaan gedragen door de Eeuwige
Die ons de moed geeft om op te staan
voor recht en gerechtigheid
dat wij elkaar zo tot zegen zijn.
Moge de Eeuwige ons zegenen en behoeden en ons met Vrede omgeven.
Amen (gezongen)

Na de viering is er thee, koffie en limonade in het Koor van de kerk.
Iedereen hartelijk welkom om elkaar te ontmoeten en na te praten.

Aan deze dienst werkten (o.a.) mee:
ds. Teun Kruijswijk Jansen en mw. Jeanette van Osselen
Anne-karien Damen en Conny Sonneveld, kindernevendienst
Marijke van Balen, ouderling
Joke Landheer, diaken
Jannie Andel, welkom
Karlijn Koornneef en Benjamin Smit , lezing
Lieke Lindijer, crèche
Stijn van der Woude, muziek
Noortje van der Welle, solozang
Shen Ouwens, Beamteam
Eric en Wiggert Sonneveld, kosterij
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