Viering
Zondag 20 september 2020

‘Deze wereld omgekeerd’

Voorganger: Ekkehard Muth
Lector: Reinier Ligtenberg
Muziek: Rob Engels, Selma Peters, Wout Moerman
Zangers uit het koor van Stadsklooster Mariken
Gastteam: Henk Wissink, Peet Theeuwen

Openingslied: Herschep ons hart

t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal

Woord van welkom
Keren we ons tot God:
V: Heer, open mijn lippen
A: mijn mond zal zingen van uw eer.
V: God, kom mij te hulp,
A: Heer, haast u mij te helpen.
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Psalm 145
V:

U, mijn God en koning, wil ik roemen,
uw naam prijzen tot in eeuwigheid.

A:

Elke dag opnieuw wil ik u prijzen,
uw naam loven tot in eeuwigheid:

V:

‘Groot is de HEER, hem komt alle lof toe,
zijn grootheid is niet te doorgronden.’

A:

‘Genadig en liefdevol is de HEER,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

V:

Goed is de HEER voor alles en allen,
hij ontfermt zich over heel zijn schepping.’

A:

‘Uw koningschap omspant de eeuwen,
uw heerschappij omvat alle geslachten.’

V:

‘Een steun is de HEER voor wie is gevallen,
wie gebukt gaat richt hij op.

A:

Allen zien hoopvol naar u uit,
u geeft voedsel, op de juiste tijd.

V:

Gul is uw hand geopend,
u vervult het verlangen van alles wat leeft.

A:

Rechtvaardig is de HEER in alles wat hij doet,
zijn schepselen blijft hij trouw.

V:

Allen die hem aanroepen is de HEER nabij,
die hem roepen in vast vertrouwen.

A:

Laat zó mijn mond de lof spreken van de HEER,
en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen,
tot in eeuwigheid.

V:

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest

A:

zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Welkom aan de Schrift - Te ensalzare, Signor
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Lezing: Matteüs 20, 1-16
Lied: Deze wereld omgekeerd
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Overweging
Muziek: Wohl mir, daß ich Jesum habe - J.S. Bach
Bereiden van de tafel / Intenties
Gebed aan Tafel: Gebed aan Tafel: Gij die geroepen hebt ‘Licht’
V.: Gij die geroepen hebt "Licht", en het licht werd geboren,
en het was goed, het werd avond en morgen, tot op
vandaag.
A.: Gij die geroepen hebt "O mens" en wij werden geboren,
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe, dat ik nog leef.
Allen:

K.: Gij die liefde zijt diep als de zee, flitsend als weerlicht,
sterker dan de dood: Laat niet verloren gaan één mensenkind.
Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht, laat niet
de dood, die alles scheidt en leegmaakt, laat niet de tweede
dood over ons komen.
Refrein: Omdat Gij het zijt groter dan ons hart,
die mij hebt gezien eer ik werd geboren.
V.: Voor allen die gekruisigd worden, wees niet niemand,
wees hun toekomst ongezien.
A.: Voor mensen die van U verlaten zijn voor allen die hun lot
niet kunnen dragen, voor hen die weerloos zijn in de handen
van de mensen.
V.: Voor uw naamgenoten in ons midden: vluchtelingen,
vreemden, wees niet niemand!
A.: Voor hen die kracht uitstralen, liefde geven, recht doen:
dat zij staande blijven in ons midden.
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Refrein: Omdat Gij het zijt groter dan ons hart,
die mij hebt gezien eer ik werd geboren.
V.: Gij die tegen alle schijnbaar noodlot in ons vasthoudt,
A.: Gij die vreugde schept in mensen,
Gij die het woord tot ons gesproken hebt dat onze ziel vervult:
V.: Laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht.
A.: Doe ons opengaan voor het visioen van vrede,
dat sinds mensenheugenis ons roept.
Refrein: Omdat Gij het zijt groter dan ons hart,
die mij hebt gezien eer ik werd geboren.
K.: Verhaast de dag van uw gerechtigheid.
Zie het niet langer aan dat her en der in deze wereld mensen
gemarteld worden, kinderen gedood.
Dat wij de aarde schenden en elkaar het licht ontroven.
Zoals een hert reikhalst naar levend water, doe ons zo
verlangen naar de dag, dat wij - nu nog verdeelde mensen in uw Stad verzameld zijn, in U verenigd en voltooid, in U
vereeuwigd.
V.: Gedenk uw mensen: dat zij niet vergeefs geboren zijn!
Refrein: Omdat Gij het zijt groter dan ons hart,
die mij hebt gezien eer ik werd geboren.
t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen

Vredesgroet: Out of darkness
(neem even blikcontact met elkaar op, laten we elkaar vanaf een
afstand groeten en elkaar vrede wensen)
Voorbeden en acclamatie

(Het is goed je te verlaten op de Heer, goed op de Heer je hoop te vestigen.)

Onze Vader
Lied: Ave Verum – K. Jenkins
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Mededelingen / Zegenbede
Slotlied: Gij zijt voorbijgegaan
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Collecte
bij de uitgang staat een collectemandje.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op
NL35 INGB 0002 2069 16
t.n.v. Stichting Stadsklooster Mariken
onder vermelding van ‘collecte’.
Of maak gebruik van de QR-Code

