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Woord van welkom:
door ouderling van dienst (Borssele)
intenties van deze week ( lector ’s-Heerenhoek)

Openingslied 280: de vreugde voert ons naar dit huis
De vreugde voert ons naar dit huis,
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
Dit huis van hout en steen, dat lang
De stormen heeft doorstaan,
Waar nog de wolk gebeden hangt,
van wie zijn voorgegaan.
Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat.
Waar Gij ons met uw eng’len troost.
Waar Gij U vinden laat?
Onthul ons dan uw aangezicht
Uw naam die mét ons gaat.
En heilig ons hier met uw licht,
Uw voorbedachte raad.
Vervul ons met een nieuw verstaan
van ’t woord waarin Gij spreekt.
En reik ons zelf als leeftocht aan.
Het brood, dat Gij ons breekt.

Votum en groet
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Kyrie / smeekbede:
V: 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 één zijn…opdat de wereld zal geloven”.
K: Kyrie eleison.
V: 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.
K: Kyrie eleison.
V: Heilige Geest, Trooster van alle mensen, stel ons hart
open voor vergeving en verzoening en breng ons terug van
onze dwaalwegen.
K: Kyrie eleison.
V: Heer Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, maak ons
arm van geest, zodat wij uw onverwachte genade kunnen
verwelkomen.
K: Kyrie eleison.
V: Heilige Geest, laat alle mannen, vrouwen en kinderen die
vervolgd worden om hun trouw aan het evangelie nooit in
de steek. Geef hen kracht en moed en ondersteun wie hen
helpen.
K: Kyrie eleison.
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Lofprijzing (voorganger en lector Borssele)
V: U die ons roept om U te loven, hier op aarde: Glorie aan U!
L: Wij zingen uw lof midden in de wereld, onder alle volken.
L: Wij zingen uw lof midden in uw schepping, onder al uw
schepselen.
V: U die ons roept om U te loven, hier op aarde: Glorie aan U!
L: Wij zingen uw lof te midden van lijden en tranen.
L: Wij zingen uw lof te midden van wat beloofd is en wat
bereikt is.
V: U die ons roept om U te loven, hier op aarde: Glorie aan U!
L: Wij zingen uw lof op plaatsen van conflicten en
misverstand.
L: Wij zingen uw lof op plaatsen van ontmoeting en
verzoening.
V: U die ons roept om U te loven, hier op aarde: Glorie aan U!
L: Wij zingen uw lof te midden van kloven en verdeeldheid.
L: Wij zingen uw lof te midden van leven en dood, waar een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde worden geboren.
A: U die ons roept om U te loven, hier op aarde: Glorie aan U!

Gedicht (lector Nieuwdorp)
Gods veelkleurigheid
Veelkleurige parels
zoals Hij het had bedacht
God zag dat het goed was
op die mooie zesde dag.
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God maakte in Zijn Liefde
de mens zoals Hij
de kroon op Zijn schepping
door Hem geliefd en vrij.
Hij koestert hun verscheidenheid
ieder mens past in Zijn plan
met vrijheid als het hoogste goed
waar niemand iets aan veranderen kan.
Gods Liefde omvat ieder mens
Hij maakt geen onderscheid
in geaardheid kleur of ras
voor Hem zijn we allemaal gelijk.
Een regenboog van kleuren
die verwijst naar Gods trouw
en aan ieder mens vertelt
Ik houd van jou!

Gebed bij de opening schriften
(een verhaal voor de kinderen)
1e lezing: psalm 103: 1-13/van David. (lector ’s-Heerenhoek)

Prijs de HEER, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
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Prijs de HEER, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.
Hij vergeeft u alle schuld,
hij geneest al uw kwalen,
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hij redt uw leven van het graf,
hij kroont u met trouw en liefde,
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hij overlaadt u met schoonheid en geluk,
uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.
6
De HEER doet wat rechtvaardig is,
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hij verschaft recht aan de verdrukten.
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Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,
aan het volk van Israël zijn grootse daden.
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Liefdevol en genadig is de HEER,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
9
Niet eindeloos blijft hij twisten,
niet eeuwig duurt zijn toorn.
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Hij straft ons niet naar onze zonden,
hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
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Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.
12
Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.
13
Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,
zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.

Bless the Lord (lied)
Bless the Lord, my soul and bless God's holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.
Prijs de Heer, mijn ziel en prijs zijn heil'ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft.

Evangelielezing: Johannes 15: 1-17
151‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de
wijnbouwer. 2Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt
hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij,
opdat hij meer vruchten draagt. 3Jullie zijn al rein door alles
wat ik tegen jullie gezegd heb. 4 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie.
Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen
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vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie
niet in mij blijven. 5Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.
Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen.
Maar zonder mij kun je niets doen. 6Wie niet in mij blijft wordt
weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere
ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7 Als jullie
in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt
en het zal gebeuren. 8De grootheid van mijn Vader zal
zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn
leerlingen zijn. 9Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft
liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10je blijft in mijn liefde als je je aan
mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn
Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg ik tegen
jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde
volkomen zijn. 12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals
ik jullie heb liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan je leven te
geven voor je vrienden.14Jullie zijn mijn vrienden wanneer je
doet wat ik zeg. 15Ik noem jullie geen slaven meer, want een
slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie,
omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie
bekendgemaakt heb. 16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar
ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en
vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn
naam vraagt, zal hij je geven.17Dit draag ik jullie op: heb elkaar
lief.

lied 656/ Ik ben de wijnstok
Ik ben de wijnstok, Mijn Vader de wijngaardenier.
Gij zijt de ranken, dus blijf in Mij, Ik blijf in Udan vindt Hij vruchten hier.
Zing voor de Vader, de wijngaardenier,
dus blijf in Mij, Ik blijf in u- dan vindt Hij vruchten hier.
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Ranken onvruchtbaar, die snijdt Hij af, die werpt Hij weg;
zij moeten branden.- Dus blijf in Mij, Ik blijf in u
't is waarheid wat Ik zeg.
Zing voor de Zoon, want Zijn woord is uw weg,
dus blijf in Mij, Ik blijf in u,
't is waarheid wat Ik zeg.
Laat dan Mijn woorden uw waarheid en uw leven zijn;
blijf in Mijn liefde, zoals Ik in de Vader blijfgij zult vol vreugde zijn.Bid om de Geest, om het brood en de wijn,
en al wat gij de Vader vraagt, zal u gegeven zijn.

Overweging: ‘blijf in mijn liefde’ (voorganger)
lied 793: Bron van liefde, licht en leven
Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt,
door Uw hand elkaar gegeven,
door Uw vinger aangeraakt.
Laat ons op Uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet,
dat wij samen lachend lopen,
in Uw grote bruiloftsstoet.
Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind.
Al zou ons een vijand haten,
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al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten,
Gij, Gij laat ons niet alleen.
Bron van liefde, licht en leven,
laat Uw vreugde in ons zijn,
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen,
zó dat zelfs de dood niet scheidt,
niets kan liefde overwinnen, liefde heeft de eeuwigheid.

Geloofsbelijdenis (uitgesproken door voorganger)
Gebeden
V: God van leven. U heeft 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. Zo zingen wij….
A: Ubi caritas et amor. Ubi caritas. Deus ibi est.
Daar waar vriendschap is en liefde. Daar waar vriendschap is, daar is God.

V: Barmhartige God, U heeft ons in Christus laten zien, dat
wij één zijn in U. Leer ons om vanuit deze eenheid in de
wereld te leven, zodat het mogelijk is dat gelovigen met
verschillende achtergronden, in verschillende landen naar
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elkaar kunnen luisteren en in vrede zullen leven.
Zo zingen wij…
A: Ubi caritas et amor. Ubi caritas. Deus ibi est.
V: 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.
Zo zingen wij..
A: Ubi caritas et amor. Ubi caritas. Deus ibi est.
V: Heilige Geest, U hoort de woede van uw gewonde
schepping en de kreet van allen die lijden onder de
klimaatverandering. Leid ons naar een nieuwe manier van
leven, opdat wij als deel van de schepping mogen leren om
in harmonie te leven met alles wat U geschapen heeft.
Zo zingen wij…
A: Ubi caritas et amor. Ubi caritas. Deus ibi est.
V:……… Zo zingen wij.
A: Ubi caritas et amor. Ubi caritas. Deus ibi est.
V:………. Zo zingen wij.
A: Ubi caritas et amor. Ubi caritas. Deus ibi est.
Daar waar vriendschap is en liefde. Daar waar vriendschap is, daar is God.

Naar de kern bewegen… en naar de wereld
(geinspireerd door een tekst van Dorotheus van Gaza- zesde eeuw-).
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V: Wij zijn geroepen om Gods genezende en verzoenende
liefde uit te dragen. Dit werk kan alleen maar vruchtbaar
zijn als wij in God blijven, als ranken van de ware wijnstok
Jezus Christus. Hoe meer wij tot God naderen, hoe dichter
wij ook tot elkaar zullen komen.
V: probeer je voor te stellen dat er een cirkel op de grond is
getekend en dat deze cirkel de wereld is.
Het middelpunt symboliseert God en de paden naar dit
middelpunt zijn de verschillende manieren waarop mensen
leven. Wanneer mensen – die leven in deze wereld- ernaar
verlangen om dichter bij God te komen, dan lopen zij
richting het middelpunt.
Hoe meer mensen zich naar de kern bewegen, naar God,
hoe dichter ze bij elkaar komen. En hoe dichter ze bij elkaar
komen… Hoe dichter ze bij God komen.

Onze Vader: oecumenische versie
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
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Lied 416: Ga met God
Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen: collecte bij de uitgang: Stichting Leergeld
Meer informatie?
www.leergeld.nl/oosterschelderegio/donatie/
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