
 
 

 

         

 

 

 



 
 

Liturgie Vredesweek 2021 

               Ontmoetingskerk Enschede 

           Eerste en tweede zondag van de herfst, 19 en 26 september 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   VAN BUITEN NAAR BINNEN 

We luiden de klokken  

Ambtsdragers komen binnen 

Beginlied: De wereld dat zijn wij 

      Tijdens de muziek steken gemeenteleden thuis kaarsen aan 

  

            

 Kun jij soms ook zo verlangen naar een plekje voor jezelf, 

waar men jòu echt wil ontmoeten en de buitenkant niet telt? 

Waar de mensen sterk verschillen van elkaar, van jou, van mij, 

maar er enkel naar verlangen samen en zichzelf te zijn. 

 

             Kun jij soms ook zo verlangen naar een wereld als een thuis, 

als een herberg voor de mensen, heel ver weg of dicht bij huis? 

Voor de mensen van de wereld, mannen, vrouwen, wit of zwart, 

voor de groten, voor de kleinen, heel gewoon of heel apart 

 

             Is er voor die nieuwe wereld al een plekje in mijn hart?   

 

we gaan staan 

Bemoediging en drempelgebed 

V: Wij zijn hier bijeen in de naam van de Eeuwige 

A: Amen 

V: Goede God, 

Vader van al wat is, 

die ons samen doet leven 

als kinderen van U en moeder aarde, 

als broeders en zusters van elkaar 

A: schenk ons uw vrede. Amen 



 
 

[Gedachtenis] 

 

Morgenlied 

we gaan zitten 

Lezen en zingen naar psalm 139 (Zondag 19 september) 

Lezen en zingen naar psalm 128 (Zondag 26 september) 

 

    BINNEN ZIJN 

Groet 

v. De HEER zij met u 

A. OOK MET U ZIJ DE HEER 

 

Gebed van de zondag  

 

Met de kinderen 

 

Lezen uit Johannes: 

Joh. 7,32-39  (Zondag 19 september) 

Joh. 7,40-52 (Zondag 26 september) 

 

Zingen: lied 1009: 1 

O lieve Heer geef vrede aan allen hier beneden 

die uitzien naar uw feest, 

opdat de mensen weten: uw heilige profeten 

zijn niet verblind geweest. 

 

Preek 

Lied   

    



 
 

           BINNEN EN BUITEN 

Aankondiging collectedoelen en inzameling van de gaven 
Gebed over de gaven, coventrygebed, Stil gebed, Onze Vader 

Coventrygebed 

V: Allen hebben gezondigd en ontberen het licht van de Eeuwige  

(Romeinen 3 : 23)  

Vader, vergeef de haat, die scheiding brengt tussen volken, rassen en 

klassen.  

allen: VADER, VERGEEF. 

 

Stadsgenoot: Vader, vergeef de gretigheid waarmee wij onze zinnen 

zetten op wat een ander toebehoort.  

allen: VADER, VERGEEF. 

 

S: Vader, vergeef de hebzucht, die de arbeid van mensen uitbuit en de 

aarde verwoest.  

allen: VADER, VERGEEF  

 

S: Vader, vergeef onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen.  

allen: VADER, VERGEEF  

 

S: Vader, vergeef onze onverschilligheid ten opzichte van het lijden van 

gevangenen, daklozen en vluchtelingen.  

allen: VADER, VERGEEF  

 

S: Vader, vergeef de begeerte, die de lichamen van mannen, vrouwen en 

kinderen voor onwaardige doeleinden misbruikt.  

allen: VADER, VERGEEF  

 



 
 

S: Vader, vergeef de trots, die ons ertoe brengt op ons zelf te 

vertrouwen en niet op God.  

allen: VADER, VERGEEF  

 

Diaken: Wees goed voor elkaar en barmhartig;  

vergeef elkaar,  zoals God u in Christus vergeven heeft.  

(Efeziërs 4 : 32) 

 

Stilte 

Onze Vader in de hemel,  

laat uw naam geheiligd worden,  

laat uw koninkrijk komen  

en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  

Vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.  

En breng ons niet in beproeving,  

maar red ons uit de greep van het kwaad.  

Want aan u behoort het koningschap,  

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.  Amen 

 

Aansluitend aan de gebeden draagt de ouderling van dienst de eventuele 

gedachtenisstenen naar de gedachtenistafel. 

 

 

 

 

 

 



 
 

              VAN BINNEN NAAR BUITEN 

 

We zingen een vredeslied 

  
2 Blijvende Nabije, zegen ons. Blaas in ons jouw adem, nieuwe moed.  

Bouw bij ons jouw woning, vredeshuis. Hoor ons, wees onze God. 

 

3 Blijvende Nabije, zegen ons. Draag ons in jouw handen, maak ons één.  

Neem van ons de boosheid en de wraak. Maak ons mensen van jou. 

 

Zegen 

g.  

 

Muziek 


