Gemeenschappelijke viering
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27 september 2015

Samen onder één dak

Oecumenisch Kerkcentrum Goede Rede
Almere-Haven

Vertegenwoordigers van de deelnemende geloofsgemeenschappen
dragen het licht naar binnen terwijl we zingen:
♫ Met Vrede gegroet ( t. S. de Vries / m. W. Vogel )

Begroeting
♫ Zomaar een dak ( t. H.Oosterhuis / m. Comt nu met sangh)
Zomaar een dak boven wat hoofden
Deur die naar stilte openstaat.
Muren van huid, ramen als ogen
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnengaan
om recht voor God te staan.
Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.
Gebed
♫ Lofprijzing Blessed to the Lord. Gezongen door Oonagh Evertsz
Blessed be the Lord, God Almighty
Father in heaven, how we love You
We lift Your name in all the earth
My Your Kingdom be established in our praises
As your people we declare Your mighty works
Blessed be the Lord, God Almighty
Who was and is, and is to come
Blessed be the Lord, God Almighty
Who reigns forever more
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Tata den shelu, mi stimaBo Bo nòmber sea halsá riba tera
Laga Bo rèino establesé su mes den Alabansa
Tur Bo yunan ta ensalsá Bo awe
Bendishoná sea Dios Todopoderoso
Ku tabata, e tei i e lo bini
Bendishoná sea Dios Todopoderoso
Ku lo biba pa eternidat
Father of mercy be exalted May Jesus’ name be lifted high
For His sacrifice of love has won my pardon
And his resurrection power gives me life
Blessed be the Lord, God Almighty Who was and is, and is to come
Blessed be the Lord, God Almighty Who reigns forever more
Bendishoná sea Dios Todopoderoso Ku tabata, e tei i e lo bini
Bendishoná sea Dios Todopoderoso Ku lo biba pa eternidat

Kinderen mogen naar de kinderkerk met hun Paaskaars terwijl wij zingen:
♫ Het licht is ons voorgegaan ( t. S. de Vries / m. Ch. Winter )
Het licht is ons voorgegaan en straalt als een lopend vuur.
Het wijst ons de weg, hoe wij in vrede kunnen gaan.

Lezing: Leviticus 23: 39–43 + Deuteronomium 16:14 + Zacharia 14: 16
♫ Laudate omnes gentes ( Taizé )

Vertaling: Alle volken, loof de Heer!

Lezing: 1 Korintiërs 12: 4 – 20
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♫ Daar waar vriendschap is ( Taizé)
Daar waar vriendschap is

en

Daar waar vriendschap is

vre

daar

-

is

de

God.

Overdenking door Harry Knot
♫ Wie op uw woord vertrouwt ( t. S. de Vries / mel. LB 474 of GvL 401 )
Wie op uw woord vertrouwt, o God, als schild tegen het kwaad,
aanschouwt uw liefde in het licht dat hier te branden staat.
Gij houdt uw vleugels uitgebreid als schuilplaats voor de nacht.
Uw mantel van barmhartigheid is ons een goede wacht.
Zegen dit huis, waarin uw licht de duisternis weerspreekt,
waar dromen worden tot gebed dat ooit uw Rijk aanbreekt,
waar uw gemeente adem schept, zich aan de lofzang laaft,
zij zingend van uw Geest geniet, en zich reisvaardig maakt
Gezegend huis, dat op U bouwt en torent in de tijd,
dat reikhalst naar de stad van goud, naar vrede wereldwijd.
Godlof, in onze steenwoestijn biedt Gij uw loofhut aan!
Roep ons tot pelgrims die van hier gezegend verder gaan.
Overdenking door Riek van Haeringen
♫ Lied van de Eenheid ( t. onbekend / m. G. van Amstel )

Refrein:

4

Couplet:

Vredeswens
♫ Sjalom aléchèm
Sjalom aléchèm mal’aché hasjarét, mal’aché èljon
mimèlèch malché hamlachím, hakadosj baroech hoe.
Boächèm lesjalom, mal’aché hasjalom, mal’aché èljon
mimèlèch malché hamlachím, hakadosj baroech hoe.
Barchoení lesjalom, mal’aché hasjalom, mal’aché èljon
mimèlèch malché hamlachím, hakadosj baroech hoe.
Sjalom aléchèm mal’aché hasjarét, mal’aché èljon
mimèlèch malché hamlachím, hakadosj baroech hoe.
Tsétchèm lesjalom, mal’aché hasjalom, mal’aché èljon
mimèlèch malché hamlachím, hakadosj baroech hoe.
Vertaling:

Vrede zij met u, dienaren en engelen van de Allerhoogste
Van de meest verheven Koning der koningen, De Heilige, Hij zij geprezen.
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Treedt binnen in vrede, dienaren en engelen van de Allerhoogste
Van de meest verheven Koning der koningen, De Heilige, Hij zij geprezen.
Zegent ons met vrede, dienaren en engelen van de Allerhoogste
Van de meest verheven Koning der koningen, De Heilige, Hij zij geprezen.
Ga heen in vrede, dienaren en engelen van de Allerhoogste
Van de meest verheven Koning der koningen, De Heilige, Hij zij geprezen.

Inzameling van de gaven
Rood: Oecumenische Diaconie ( Diaconale opvang )
Groen: Samenwerkende kerken Almere Haven

Kinderen komen terug
♫ Voorbeden: we sluiten elk gebed af met:
Heer hoor ons gebed

♫ Onze Vader / Nos Tata
dit wordt in het Papiamento gezongen door Oonagh Evertsz
Nos Tata, ku ta na cielu,
bo nòmber sea santifiká
laga bo Reino bini na nos
bo boluntad sea hasí
na tera meskos ku na cielu.
Duna nos awe nos pan di kada dia;
i pordoná nos nos debe meskos ku
nos ta pordoná nos debedornan.
i no laga nos kai den tentashon,
ma libra nos di e malu. Amen.
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♫ Zegen ( t. uit Numeri 6: 24-26 / m. G. Bremer )
De Eeuwige zegene en behoede U
de Eeuwige doe haar aangezicht over u lichten en zij u genadig
de Eeuwige verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede
.

♫ Wonen overal nergens thuis ( t. H. Oosterhuis / melodie Suze Naanje )
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Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan mensen veel geluk.
Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vadershuis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan mensen veel geluk.

Mededelingen over vervolg van de dag

Heeft u al gestemd op
Oecumenisch Kerkcentrum Goede Rede als icoon van Almere?
Nee? Ga dan naar:
www.almeredezeweek.nl/iconen-almere/

Deelnemende geloofsgemeenschappen:
Antilliaanse gemeenschap Uni den Kristu, Vietnamese gemeenschap,
Liberaal Joodse gemeente, Doopsgezinde gemeenschap
Samenwerkende kerken Almere Haven (Katholiek en Protestant)
Voorgangers:
Ds. Riek van Haeringen vanuit de PKN, Anja Stam vanuit de RK en
Harry Knot pastoraal werker (Liberaal Joodse Gemeente)
m.m.v. Oonagh Evertsz (zang), Marysan Lourens, Thé Nguyen, Marijke Laane
en het Goede Redekoor o.l.v. Rita Kremers
Organist / pianist: Freddy Lusken
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