Openingslied: Voor kleine mensen - Psalm 72

Voorbede en acclamatie

Viering
Zondag
3 oktober 2021

Het is goed je te verlaten op de Heer, goed op de
Heer je hoop te vestigen.
Stilte / Mededelingen / Zegenbede
Slotlied: Herschep ons hart

Denkt u aan het
collectemandje
bij de uitgang?

'Open voor het
kind'

Of maak uw
bijdrage over
via de QR-code:
Voorganger:
Dr. Wim Smeets
Lector:
Bart van Straaten
Muziek:
Rob Engels
Sander Stoks
Wout Moerman

t. H. Oosterhuis/m. Löwenthal

Zangers uit het koor
van Stadsklooster
Mariken

Koor:
Hij zal opkomen voor de misdeelden,
Hij zal de machten die ons dwingen
breken en binden, Hij zal leven,
onvergankelijk als de zon. Refrein
Koor:
Zoals de dauw die de aarde drenkt,
zo zal Hij komen en in die dagen zullen trouw
en waarachtigheid bloeien,
zal er vrede in overvloed zijn. Géén refrein
Koor:
Dan dragen de bergen schoven van vrede
en de heuvels een oogst van gerechtigheid,
een vloed van koren, golvende velden
een stad rijst op uit een zee van groen. Refrein
Koor:
Zijn naam is tot in eeuwigheid,
zolang de zon staat aan de hemel.
Zijn naam gaat rond over de aarde,
een woord van vrede, van mens tot mens. Refrein
t. H. Oosterhuis/m. T. Löwenthal

Woord van welkom
Gebed om vergeving – Bidden we samen:
God van liefde,
uw wereld, onze wereld is één wijde ruimte,
waarin wij op elkaar aangewezen zijn om liefde te
ervaren. Soms zitten oordelen en kortzichtigheid
ons in de weg.
Beziel ons met uw Geest van barmhartigheid,
zodat hardheid plaats mag maken voor
vertrouwen. Amen.

Kyriëlied: Wek mijn zachtheid weer

Koor:
Eer zij de heerlijkheid Gods: Vader, Zoon en heilige
Geest. Zo was het in den beginne, zo zij het thans en
voor immer; tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Refrein:
vert. I. Gerhardt en M. v.d. Zeyde/m. A. Oomen

Lezing: Genesis 2, 18‐24
Tussenzang: Deze woorden

Evangelie: Marcus 10, 2‐16
Acclamatie: In beginsel was het woord

Gebed
Lofzang: Alles wat adem heeft – Psalm 150

Koor:
Looft God in zijn heilig domein, looft Hem in zijn groots
firmament, looft Hem om zijn daden van macht,
looft Hem krachtens zijn mateloze grootheid. Refrein:
Koor:
Looft Hem met de stoot op de ramshoorn, looft Hem
met harp en met citer, looft Hem met handtrom en
reidans, looft Hem met snaren en fluit. Refrein:
Koor:
Looft Hem met slaande cymbalen, looft Hem met
klinkende cimbels. Alles wat adem heeft love de Heer!
Godlof! Refrein:

Overweging
Bereiden van de tafel: Lied: Jij nog naamloze
Intenties
Tafelgebed: ‘Moge ons voor waar verschijnen’
Onze Vader / Vredeswens: Vrede voor jou
Breken en delen
Communielied: Lied van Maria

