
Oecumenische viering in de „Week van Gebed voor de eenheid” 
Ichthus Gemeente en Goede Herder parochie 
  
Met medewerking van het Pauluskoor o.l.v Theo Smeenk en begeleid op de vleugel door  Ada de 
Groot. Voorbereid door en met medewerking van de werkgroep oecumene.  
  
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 
of uzelf. Ook kunt u een voorbede aanvragen op het plankje naast de wereldbol.  
  
Als de kerkenraad binnen is luisteren we in stilte naar muziek als voorbereiding op de dienst.  
  
Het is het begin van de Week van gebed voor de eenheid. Het thema van deze viering  is:   
Recht voor ogen. De kerken uit het Indonesië hebben het thema aangedragen. Gebaseerd op een tekst 
uit het Bijbelboek Deuteronomium: „Zoek het recht en niets dan het recht”. 
  
Binnendragen van twee kaarsen door leden van Ichthus  en de Goede Herder parochie  
  
Luiden van de klok   
  
Als de voorgangers opstaan, staan allen op. Zingen: Ps 72: 1 en 4 
  

1 Geef, Heer, de koning uwe rechten  4 Hij zal de redder zijn der armen, 
   en uw gerechtigheid       hij hoort hun hulpgeschrei. 
   aan 's konings zoon, om uwe knechten     Hij is met koninklijk erbarmen 
   te richten met beleid.       hun eenzaamheid nabij. 
   Dan ruist op alle bergen vrede,      Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 
   heil op der heuvelen top.       die zijn in vrees verward. 
   Hij zal geweldenaars vertreden,      Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
   maar armen richt hij op.       Hij draagt hen in zijn hart. 
  
Bemoediging en groet 
V: De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, 
     en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. 
     En met uw geest.                                                    (allen gaan zitten) 
  

Woord van welkom en inleiding. 
  

Zingen: Ps 130: 1 (Nederlands en Indonesisch) 
  

1 Uit diepten van ellende  roep ik tot U, o Heer. 
   Gij kunt verlossing zenden, ik werp voor U mij neer. 
   O laat uw oor zich neigen tot mij, tot mijn gebed. 
   Laat mij gehoor verkrijgen, red mij, o Here red! 
  
1 Ya Tuhan, dari dalam, sengsara hatiku 
   selama siang malam, ku berseruseru. 
   Halakanlah telinga, kepada hambaMu. 
   Kiranya Kauterima, teriak hatiku. 
  



Kyriebed 
Driemaal:   V:  Heer ontferm U 
  A: Heer ontferm U 
 
Koor zingt het Kyrie uit de Slavische mis: 
God, wees ons genadig en ontferm U over ons.  
Wil onze zonden vergeven. 
Keer U tot ons Heer en wij zullen leven. 
Toon ons, Heer,  Uw barmhartigheid en schenk ons Uw heil.  
 
Koor zingt de lofzang: Gloria in excelsis; Deo gratias  
  
Gebed 
  
Zingen: NLB 936: 1, 2 en 3 
  

1 Luister naar de wind, die een lied van liefde zingt: 
  'kom zoals je bent, met je treurend hart, mijn kind, 
  en ik zal jou verlossen, dat je vrede vindt. 
  
2 Houd je vast aan mij, als je eenzaam bent en klein  
   en wees niet bezorgd, ik zal altijd bij je zijn. 
   Ik geef je overwinning over dood en pijn’. 
  
3 Jezus, U bent Heer, en ik ben uw zwakke kind. 
  Maar U geeft mij kracht als de vijand mij weer vindt.  
  O bron van eeuwig leven, U die mij bemint. 
  
De kinderen gaan naar de kindernevendienst. Zingen:  
  

Vlam van ons bestaan, zie klein en groot nu aan, zet ons in uw licht,   
verhef uw Aangezicht en open hart en oor, doordring ons met uw Woord. 
  
Lezen: Deuteronomium 16: 10-20    
  
Zingen: NLB 118A: 1, 2 en 3 (gemeente zingt refrein)  

  

Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, 
mijn God, U in de hoogte steken. 
Ik spreek U uit, ik noem uw Naam, 
zowaar als ik leef. 
    Refrein: Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, 
         zowaar als ik leef. 
 
1 Ik was gevangen en riep: 
   God. En Hij heeft mij geantwoord. 
   Hij heeft mij de ruimte gegeven, 
   Hij komt voor mij op als een vriend.  Refrein 
 
 
 



2 Beter te schuilen bij God 
   dan te vertrouwen op mensen. 
   Beter te schuilen bij God 
   dan te vertrouwen op macht. Refrein 
  

3 Ik was geslagen, maar God 
   heeft mij overeind geholpen. 
   ik zal niet sterven, ik zal 
   leven, Hij tilt mij op.   Refrein 
  

Lezen: Romeinen 12:1-13  
  

Zingen (samenzang koor en gemeente):  GvL 241 
 Als iemand Mij liefheeft, 
 zal hij mijn Woord onderhouden; 
 en Wij zullen tot hem komen. 
 Allen: Halleluja, halleluja,  
            halleluja, halleluja. 
  

Lezen (allen gaan staan): Lucas 4:14-21  
  

Koor zingt:  Zo spreekt de Heer. Wij danken God.  (allen gaan zitten) 
  

Overweging 
  

Zingen (gemeente zingt refrein): Hymne van Barmhartigheid 
  

Refrein:  Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater! 
  

Breng dank aan de Vader, want Hij is genadig. In eeuwigheid blijft zijn barmhartigheid. 
Hij schiep de wereld  met wijsheid. In eeuwigheid blijft zijn barmhartigheid. 
Hij leidt zijn volk door de tijden. In eeuwigheid blijft zijn barmhartigheid. 
Hij vergeeft en onthaalt  zijn kinderen. In eeuwigheid blijft zijn barmhartigheid. 
  Refrein:  Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater! 
 

Breng dank aan de Zoon, het Licht  van de volkeren.  In eeuwigheid blijft zijn barmhartigheid. 
Hij heeft ons bemind met een hart van vlees en bloed. In eeuwigheid blijft zijn barmhartigheid. 
Van Hem mochten wij ontvangen, aan Hem willen wij geven. In eeuwigheid blijft zijn barmhartigheid. 
Ons hart gaat open voor hen die hongeren en dorsten. In eeuwigheid blijft zijn barmhartigheid. 
  Refrein:  Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater! 
  

Bidden wij de Geest om zijn zeven heilige gaven. In eeuwigheid blijft zijn barmhartigheid. 
Bron van alle goedheid en milde verlichting. In eeuwigheid blijft zijn barmhartigheid. 
Door Hem getroost kunnen wij anderen troosten. In eeuwigheid blijft zijn barmhartigheid. 
De liefde hoopt alles en alles verdraagt zij. In eeuwigheid blijft zijn barmhartigheid. 
  Refrein:  Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater! 
  

Bidden wij de Geest om vrede tot de God van alle vrede. In eeuwigheid blijft zijn barmhartigheid. 
De aarde wacht op de Blijde Boodschap van Gods Rijk. In eeuwigheid blijft zijn barmhartigheid. 
Genade en vreugde voor wie liefheeft en vergeeft. In eeuwigheid blijft zijn barmhartigheid. 
Hemel en aarde worden nieuw! In eeuwigheid blijft zijn barmhartigheid. 
  Refrein:  Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater! 



Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God 
die liefde is 
en die de aarde  
heeft toevertrouwd  
aan alle mensen.  
  
Ik geloof in Jezus Christus  
die gekomen is  
om ons heel te maken 
en ons te bevrijden  
van alle onderdrukking.  
  
Ik geloof in de Geest van God  
die werkt in en door allen 
die zich toekeren naar de waarheid.  
  
Ik geloof in de belofte van God  
dat Hij uiteindelijk zal vernietigen  
de macht van de zonde in ons allen 
en dat Hij op zal richten  
het rijk van gerechtigheid en vrede 
voor de hele mensheid.           (Indonesië / bewerking: Wim van der Zee)  
  
Bericht van overlijden  Zingen: 
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer: Aan Hem behoren wij toe. 
  
Voorbede (met gezongen acclamatie) 
God van liefde, ontferm U over ons, 
ontferm U, ontferm U over ons. 
  
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. 
  
Vredegroet  
Geven we elkaar een groet van vrede.    
Tijdens het geven van de vredesgroet zingt het koor (refrein door gemeente): Vredeslied van  T. 
Lowenthal. 
  

Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou. 
Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou. 
  



Mededelingen  
Mevr. Thea Althuis voorzitter van de vrienden van de Trans zal een kort verhaal vertellen houden 
over de collecte. 
  

Collecte  (Vrienden van de Trans)  
  

Zegen    Zingen:  Amen, amen. 
  

Zingen (slotlied):  NLB 416: 1, 2, 3 en 4 
  

1 1 Ga met God en Hij zal met je zijn,  2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
   jou nabij op al je wegen       bij gevaar, in bange tijden, 
   met zijn raad en troost en zegen.      over jou zijn vleugels spreiden. 
   Ga met God en Hij zal met je zijn.      Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  

3 Ga met God en Hij zal met je zijn:   4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
   in zijn liefde je bewaren,       tot wij weer elkaar ontmoeten, 
   in de dood je leven sparen.       in zijn naam elkaar begroeten. 
   Ga met God en Hij zal met je zijn.      Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 
Na de dienst is er koffie/thee/fris in de Zeihuuvzaal (beneden). 
  

 


