Liturgie voor de Vredesdienst

25 september 2022
Bernulphuskerk te Oosterbeek
Raad van Kerken
Oosterbeek-Wolfheze-Doorwerth-Heveadorp
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Voorgangers: Toos Jurrius en Martin de Jong
Organist: Teun van de Steeg
Deze dienst werd voorbereid door de liturgische werkgroep van de
Raad van Kerken Oosterbeek-Wolfheze-Doorwerth-Heveadorp
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Orgelspel
Woord van welkom en inleiding op het thema door een afgevaardigde
van de RvK.
Lied: Christe, lux mundi

(Taizé)

Christe, lux mundi, qui sequitur te,
habebit lumen vitae, lumen vitea.
(vert: Christus, licht van de wereld, wie u volgt heeft licht van leven)

Begroeting

Openingsgebed
Als Uw licht liefde heet
Straal dan in de duisternis van de wereld die haat kent
Als Uw licht vrede heet
Straal dan in de duisternis van de wereld die oorlog kent
Als Uw licht gerechtigheid heet
Straal dan in de duisternis van de wereld die onrecht kent
Als Uw licht genade heet
Straal dan in de duisternis van de wereld die zonde kent
O God, wees licht in deze wereld
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Litanie om vrede
V: Waar mensen leven in oorlog –
A: kom bevrijden, God van vrede
V: Waar mensen ruzie maken –
A: kom bevrijden, God van liefde
V: Waar mensen leven in haat –
A: kom bevrijden, God van verzoening

V: Waar dood en geweld heersen –
A: kom bevrijden, God van leven
V: Waar mensen elkaar het leven onmogelijk maken –
A: kom bevrijden, God van ontferming
V: Waar mensen gebukt gaan onder schuld en schaamte –
A: kom bevrijden, God van vergeving
V: Waar duisternis en dood heersen –
A: Kom bevrijden, God van licht

AMEN
Lied: Dona nobis pacem

(Taizé)
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Eerste lezing

Exodus 20: 4-6

Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel
hierboven is of van iets beneden op aarde of in het water onder de aarde.
Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld
geen ontrouw. Als ouders Mij haten en zondigen, roep Ik hun kinderen
daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht; maar als
zij Mij liefhebben en doen wat Ik gebied, bewijs Ik mijn trouw tot in het
duizendste geslacht.
Lied: Wat zijn de goede vruchten (t: Willem Barnard m: Jaap Geraedts)
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2. Geloof om veel te geven,
Te geven honderd-in,
Wij zullen leren leven
Van de verwondering:
Dit leven, deze aarde,
De adem in en uit,
Het is van Gods genade
En zijn lankmoedigheid.

3. En wie zijn ziel niet prijsgeeft,
Maar vasthoudt tot het eind,
Wie zijn bestaan niet kruisigt –
Hoezeer hij levend schijnt,
Hij gaat voorgoed verloren,
Het leven dat hij koos
Is tevergeefs geboren
En eindigt vruchteloos.

4. Maar wie zich door de hemel
Laat helpen uit de droom,
Die vindt de boom des levens,
De messiaanse boom
En als hij zich laat enten
Hier in dit aardse dal,
Dan rijpt hij in de lente
Tot hij vrucht dragen zal.

Tweede lezing Lucas 16: 1-8
Jezus richtte zich ook tot zijn leerlingen: ‘Er was eens een rijke man die
een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn
eigendommen verkwistte. De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei
tegen hem: “Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer,
want je kunt niet langer rentmeester blijven.”
Toen zei de rentmeester bij zichzelf: Wat moet ik doen nu mijn heer mij
het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet, en voor bedelen
schaam ik me. Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat
de mensen, wanneer ik van mijn beheerstaak ben ontheven, mij bij hen
thuis ontvangen.
Een voor een riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste
vroeg hij: “Hoe veel bent u mijn heer schuldig?”
“Honderd vaten olijfolie,” antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei
tegen hem: “Hier is uw schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig
van.”
Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: “En u, hoeveel bent u
schuldig?” “Honderd balen graan,” luidde het antwoord. De rentmeester
zei: ‘Hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van.” En de heer prees de
oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van
deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het
licht.’
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Verkondiging

Muzikaal intermezzo
Wij luisteren naar This is my song

(t: Lloyd Stone m: Jan Sibelius)

This is my song, O God of all the nations
A song of peace for lands afar and mine
This is my home, the country where my heart is
Here are my hopes and dreams, my holy shrine
But other hearts in other lands are beating
With hopes and dreams as true and high as mine.
My country's skies are bluer than the ocean
And sunlight beams on clover leaf and pine
But other lands have sunlight, too, and clover
And skies are everywhere as blue as mine
O hear my song, o God of all the nations
A song of peace for their land and for mine
(om zelf nog eens te luisteren: https://www.youtube.com/watch?v=eXooDIWVRZs)

Dankgebed
Voorbede
Ons gebed is voor hen
Die zich inspannen
Voor recht en vrede onder mensen
Voor de heling van
Gebroken gemeenschappen
En gespleten volken
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Daarom zingen wij:
Heer aanhoor ons (3x)
Verlos ons
Van dat dwingende geloof
In het recht van de sterkste
In dat ijdele idool
Van de bewapening.
Zijn wij niet de erfgenamen
Van het profetisch visioen,
Waarin Gij alle volken verzamelt
In Uw stad van vrede?
Daarom zingen wij:
Heer aanhoor ons (3x)
In de zachtmoedigheid van Christus
Roepen wij om ontferming
Over de weerlozen onder ons,
Over wie alle geweld verdragen en weerstaan
En afzien van wraak en wapens.
Daarom zingen wij:
Heer aanhoor ons (3x)
Stil gebed
Oecumenisch Onze vader
Onze vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw rijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeeft 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
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Gezongen vredewens 3x

(t: Harry Wouters m: Arjan van Baest)

Collecte
De opbrengst van deze collecte gaat naar PAX. PAX is de grootste
vredesorganisatie van Nederland. Zij werken aan de bescherming van
burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld
en het opbouwen van inclusieve vrede. Dit doen zij in conflictgebieden
wereldwijd, samen met lokale partners en mensen die, net als zij, vinden
dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven in een vreedzame
samenleving.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
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Gedicht

Dageraad
Door het druipen van de regen, door de kilte van de nacht
Zie ik voor me in de verte steeds een dag die stralend lacht
Door het woeden van gevechten, door het snijden van de haat
Zie ik in mijn mooiste dromen naar een lichte dageraad
‘k Zie een dag waarop de donder van de oorlog is verstomd,
Als ik droom hoe ooit de hemel over heel de aarde komt.
‘k Zie een dag die eind’loos ver is, zich alleen maar dromen laat,
Maar ook heel dichtbij kan zijn, want in mij ligt de dageraad.
Gezongen zegen GVL 344 (t: Numeri 6:24-27 m: G.Bremer)

Voorgangers:
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Allen:

Slotlied: Geef vrede door van hand tot hand
(t: Fred Kaan m: Andries Govaart)

2 Geef vrede door van hand tot
hand
Met liefde, onze redding;
Wees vriendelijk in woord en daad
Bewogen om Gods schepping

3 Geef vrede door van hand tot
hand
Als brood om uit te delen;
Kijk ieder mens met warmte aan,
Zo kunnen breuken helen.

4 De sterke, zachte hand zij dank,
Die meer dan troost kan geven:
Als woorden stokken, spreekt de
hand
In vriendschap, steun en zegen.

5 Geef Christus door van hand tot
hand
Zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een
kans:
Een schat om uit te delen.
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Hartelijk dank voor uw aanwezigheid.
Na de dienst ontmoeten wij u graag bij een kopje koffie of thee.
Wij wensen u vrede toe!
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