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Thema: “Gastvrijheid, Vertrouwen en Moed”

Muziek vooraf
-we gaan staanWe zingen als intochtslied Lied 275: 1, 2, 3, 4 en 5
Tijdens het lied wordt de Oecumenekaars aangestoken
Begroeting:
V.: Eeuwige God, Schepper van al wat leeft,
Allen: Hier zijn we, samengekomen vanuit verschillende plaatsen.
V.: Redder en Verlosser van mensen, God-met-ons,
Allen: We zijn gekomen met al onze verschillen,
we zoeken gemeenschappelijke grond.
V: Geest van eenheid, God tussen ons in,
Allen: Ieder van ons is op weg,
hier kruisen onze wegen.
V.: Hier, onder dit dak, is er tijd
om samen te delen, samen te vieren, in Uw Naam:
Vader, Zoon en H. Geest
Allen: Amen.
-we gaan zittenWelkomstwoord
Openingsgebed
Kyriëgebed
V.: Laten we bidden en om Gods ontferming vragen.
Over onze verdeeldheid als kerken, onze hokjesgeest, onze clubgeest,
onze naar binnen gerichte blik, zelfgenoegzaamheid, gebrek aan
nieuwsgierigheid en verlangen naar elkaar, het langs elkaar heen leven:
Heer ontferm U.
A: Heer ontferm U
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V.: Over onze onverschilligheid, over de verharding in onze samenleving,
dat we ons afsluiten voor anderen, met namen voor vreemdelingen en
vluchtelingen in ons midden: Christus ontferm U.
A: Christus ontferm U
V.: Over al die keren dat we tekort schoten in vertrouwen, tekort schoten
in de moed om ons open te stellen, voor U en voor onze medemens: Heer
ontferm U.
A: Heer ontferm U
V.: Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
ons vergeven wat we niet goed hebben gedaan,
en ons leiden naar nieuw en eeuwig leven.
A: Amen.
We zingen als Glorialied: Laudate Omnes Gentes
(5x, Latijn en Nederlands worden afgewisseld)

Verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer.
Verblijdt u alle volken, en looft God altijd weer.

Kinderen gaan naar de kindernevendienst
We zingen Lied 15: 1, 2 en 4
Lezing Handelingen 27 en 28

Stemmenspel
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Interview met de personages uit het verhaal
-we gaan staanLied Opwekking 347 “Ik geloof in God de Vader”
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Refrein:

2

Ik geloof in God de Trooster,
gaven van de heil'ge Geest,
die Gods woord aan ons bevestigt:
gaat en predikt en geneest.
Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan.
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Dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt zijn naam:
Refrein:
Jezus, U bent Heer, U bent Heer )4x
Naam aller namen, naam aller namen
naam aller namen.
-we gaan zittenPersoonlijk getuigenis
Lied in Farsi Chon ryzad baran ruh (gebaseerd op Jes.32:15-17)
Vertaling:
Wanneer Uw Geest valt als regen in de woestijn van mijn hart
woestijnen zullen tuinen worden door de aanraking van Uw Geest
Geef geestelijke vernieuwing en voed mijn ziel
Leg een nieuw lied op mijn angstige lippen
We zijn vrij door Uw aanraking, wij zijn overwinnaars in Uw naam
De woestijn wordt een tuin, tuinen veranderen in wouden

Klankbeeld
Gastvrijheid
Soms is een woord genoeg,
zomaar in het voorbijgaan.
Onder de luifel van vertrouwen,
een ogenblik van aandacht
dat herkenning biedt.
Vraag het aan Abraham
die in de hitte van het middaguur
drie stofferige vreemdelingen voor zijn tent vond.
Vraag het de waterdraagster, de Samaritaanse,
die werd aangesproken bij de bron.
Vraag het de vrienden onderweg naar Emmaüs,
met aan hun zij een onbekende.
Want in de loofhut van ontmoeting
en van wederzijds ontzag,
ontstond een heilig ogenblik.
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Gastvrijheid
Noem haar zegening of risico,
zij blijft de eenvoud zelve.
Zij aarzelt niet.
Zij stelt geen vragen naar vermogen of gezindheid,
maar ze gebeurt van harte en spontaan.
En zij spreekt, waar ter wereld ook,
eenzelfde taal.
‘Kom binnen, kom. Ga zitten.
Zie wat ik hier nog heb:
een stukje brood
en wat te delen wijn.
Een rustbank voor je gaat.
En iets voor onderweg…’
Zalig wie altijd plaats voorziet in zijn bestaan,
voor wie voorbijkomt, voor de onverwachte.
Zalig wie in zichzelf gemoedelijk de lamp aanhoudt
tegen de nacht van argwaan en vervreemding.
Kris Gelaude, “Voor wie verstilling zoekt” (2012)
Kinderen komen terug
Inzameling van de gaven voor hulp aan dakloze vluchtelingen
Voorbeden
Acclamatie:

afgesloten met het “Onze Vader” (ieder in eigen taal en versie)
-we gaan staan-
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Wij zingen elkaar de Vrede toe met Lied Opwekking 602 “Vrede van
God”

In Jezus’ naam, In Jezus’ naam,
In Jezus’ naam geef ik jou:
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Heilige Geest, de Heilige Geest,
Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Zending en Zegen
Allen: Amen
We zingen Lied 419: 1, 2 en 3

Na afloop van deze viering is er koffie, thee en limonade in het koor van
de kerk.
Aan deze viering werkten leden en voorgangers van de vijf lidkerken
van de Raad van Kerken in Doorn mee, te weten:
Huisgemeente Elim, De Ludenkapel, Nederlands Gereformeerde Kerk,
Martinusparochie, Protestantse Maartenskerkgemeente Doorn
Arjan Veen, orgel en piano
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