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OPENINGSLIED (LB 360)
Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt
met hemelse barmhartigheid.
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.
Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.
Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij ons geeft.
Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.
Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

Genade zij U en vrede van onze Heer Jezus Christus.
En met uw geest.

LOFPRIJZING (LB 275)
1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.
2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
4. Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.
5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.
EERSTE WAKE: IN CHRISTUS BLIJVEN

BEGROETING EN INLEIDING

LEZING Johannes 15: 9-17 lector Grote Kerk

Wij zijn hier bijeen in de Naam van de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest.
Amen

LIED

Refr: Ubi caritas et amor Deus ibi est
Waar vriendschap is en liefde, daar is God
Christus' liefde heeft ons tot eenheid gebracht.
Laat ons juichen en blij zijn in Hem.
Laat ons, Hem vrezend, oprecht beminnen de God die leeft.
en van harte goed zijn met elkaar.
Laat ons dus, nu we hier tezamen zijn
Zorgen dat er geen verdeeldheid heerst.
Geen wrok meer, geen onenigheid,
Moge Christus in ons midden zijn.
O Christus, God, toon ons uw heerlijkheid,
met uw heiligen die bij U zijn.
Die vreugde zal zuiver zijn en zonder maat,
en duren tot in eeuwigheid.
GEBED MET RESPONSORIE
God van liefde door Christus zegt U ons: niet gij hebt Mij maar
Ik heb jullie gekozen. U zoekt ons, U nodigt ons uit Uw
vriendschap te ontvangen en daarin te blijven. Help ons om nog
dieper om uw uitnodiging in te gaan in een leven dat nog
vollediger met U verbonden is.

God die bijeenbrengt. U vlecht ons samen als een wijnstok in
Uw Zoon Jezus. Dat Uw Geest van liefde in ons zal blijven, in
onze afzonderlijke gemeenschappen en oecumenische
bijeenkomsten. Geef dat wij samen mogen vieren wie U bent.
De vreugde van ons hart is in God
God van de ene wijngaard. U roept ons op in Uw liefde te
blijven, in alles wat we zeggen en doen. Geef dat wij
aangeraakt door Uw goedheid, die liefde mogen weerspiegelen,
thuis en waar wij werken. Dat we de weg bereiden naar elkaar,
spanning wegnemen en rivaliteit overbruggen.
De vreugde van ons hart is in God
KORTE STILTE TER BEZINNING
LIED
Innerlijk licht, o Jezus Messias,
schijn in de donkere hoeken van mijn ziel.
Innerlijk licht, o Jezus Messias,
Geef dat ik uw open uw liefde ontvang.
TWEEDE WAKE: DE ZICHTBARE EENHEID VAN
CHRISTENEN

De vreugde van ons hart is in God

LEZING 1 Kor. 1: 1-13 a lector Leger des Heils

God van liefde, U roept ons om U te loven hier op aarde en
elkaar te verwelkomen als een gave van U. Dat Uw liefdevolle
blik die op ieder mens rust ons zal openen elkaar te accepteren
zoals we zijn.

KYRIEGEBED MET RESPONSORIE

De vreugde van ons hart is in God

Heilige Geest, U schept en herschept de kerk op alle plaatsen.
Kom en fluister ons het gebed in, dat Jezus aan de vooravond
van zijn lijden tot zijn Vader richtte: 'dat zij allen een zijn... opdat
de wereld zal geloven' .
Kyrie eleison

Heer Jezus, Vredevorst, ontsteek in ons het vuur van uw liefde,
zodat alle verdenking, minachting en misverstanden in de kerk
mogen ophouden. Laat de muren die ons scheiden vallen.
Kyrie eleison
Heilige Geest, Trooster van alle mensen, stel ons hart open
voor vergeving en verzoening en breng ons terug van onze
dwaalwegen .
Kyrie eleison
Heer Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, maak ons arm
van geest, zodat wij uw onverwachte genade kunnen
verwelkomen.
VREDEWENS
Allen geven elkaar een teken van vrede.

omdat Hij steeds op wondere wijze
alles bestuurt in gerechtigheid. refr.
Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;
toont ons zijn aanschijn van licht.
Hij gaat ons voor op alle wegen,
heeft uit de zonde ons opgericht. refr.
Hij is de God, die ons verblijdde,
die onze nood heeft verstaan;
die ons een hemels Paasmaal bereidde
en zonder vrees door de wereld laat gaan. refr.
Laat alle volken uw almacht vrezen,
aller lof zij U gewijd,
laat, Heer, uw naam bezongen wezen
in aller eeuwen eeuwigheid. refr.
OVERDENKING: Da. M.M. Schwarz

LIED
Innerlijk licht, o Jezus Messias,
schijn in de donkere hoeken van mijn ziel.
Innerlijk licht, o Jezus Messias,
Geef dat ik open uw liefde ontvang.
DERDE WAKE: DE EENHEID VAN ALLE MENSEN EN DE
HELE SCHEPPING

VOORBEDE
God van leven, U hebt ieder mens naar uw beeld en gelijkenis
geschapen. Wij prijzen U voor het geschenk van een veelheid
aan culturen en volken, geloofsuitingen en tradities. Schenk ons
de moed om altijd op te staan tegen onrecht en haat op grond
van ras, achtergrond, geslacht en religie. Overwin in ons de
angst voor mensen die niet hetzelfde zijn als wij.

LEZING: Openbaring 21: 1-4 lector Doopsgezinde Kerk

God van vrede, God van liefde in U vinden wij hoop

LIED Ps.67 (LB 67a)
Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, alleluia, alleluia.

Barmhartige Vader, U hebt ons in Christus laten zien dat wij
één zijn in U. Leer ons vanuit deze eenheid in de wereld te
leven, zodat het mogelijk is dat gelovigen van verschillende
achtergronden in verschillende landen naar elkaar kunnen
luisteren en in vrede kunnen leven.

Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,
loven zijn machtig beleid,

God van vrede, God van liefde in U vinden wij hoop

LIED

Heer Jezus, U kwam in de wereld en deelde in alles ons
menszijn. U kent de moeiten van het leven en de mensen die
op zoveel verschillende manieren lijden. Beweeg ons door Uw
Geest van ontferming, om onze tijd, ons bezit en ons leven te
delen met alle mensen die in nood verkeren.

Innerlijk licht, o Jezus Messias,
schijn in de donkere hoeken van mijn ziel.
Innerlijk licht, o Jezus Messias,
Geef dat ik open uw liefde ontvang.
COLLECTE

God van vrede, God van liefde in U vinden wij hoop
ZEGEN
Heilige Geest, U hoort de woede van de gewonde schepping en
de kreten van allen die lijden onder de klimaatverandering.
Leidt ons naar een nieuwe manier van leven, opdat wij als deel
van Uw schepping mogen leren om in harmonie met te leven
met alles wat U geschapen hebt.
God van vrede, God van liefde in U vinden wij hoop
HET GEBED DES HEREN
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.

Wees eensgezind, opdat de wereld zal geloven! Blijf in zijn
liefde, ga de wereld in en draag de vruchten van zijn liefde uit.
Moge de God van hoop ons vervullen met alle vreugde en
vrede van het geloof. Zodat wij overvloedig mogen zijn in
de hoop, door de kracht van de heilige Geest.
Zegene en bescherme ons de Almachtige God,
Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
En gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God.

SLOTLIED (LB 704)
Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen
die grote dingen doet
hier en in alle landen
die ons van kindsbeen aan
ja van de moederschoot
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood
Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daar boven
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven
Van Hem, de ene Heer
gaf het verleden blijk
het heden zingt zijn eer
de toekomst is zijn rijk

