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Oecumenische viering
zondag 24 april 2022
in de RK kerk te Heteren
Thema:
Geloven na Pasen
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Medewerking aan deze viering verlenen:
Voorganger :
Dominee Didi de Mildt
Pastor John Rademakers
Organist
:
Jaap Jansma
Lector
:
Marian Heering
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Openingslied: Christus die verrezen is
1.Christus die verrezen is,
doet ons samen komen:
’t maal van zijn gedachtenis,
wordt hier blij hernomen. Refrein.
Refrein: Broeders vrij en opgericht,
Alleluia, heft uw ogen,
Alleluia, naar den hoge,
heft uw ogen naar het licht.
2.Christus brak de slavernij,
brak de donk’re dagen.
Rijzend uit zijn graf heeft Hij
Adams dood verslagen. Refrein.
3.Christus die verrezen is,
straalt van eeuwig leven;
’t maal van zijn gedachtenis,
zal dat ons ook geven. Refrein.
Begroeting en openingswoord
Lucenarium: Ontsteken van de Paaskaars
Lied: Licht dat ons aanstoot in de morgen
Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
Koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen zo
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zwaar en droevig als wij zijn.
Niet uit elkaars genade vallen en doelloos
en onvindbaar zijn.
Themaduiding
Moment van inkeer met Kyriegebed
God van ons leven, zoekend naar sporen licht
vragen wij U om ontferming.
Voor allen die gebukt gaan onder onrecht en verdrukking.
Voor allen die in het leven alleen maar donkerte ervaren.
Voor onze tekorten en het brengen van schaduwkanten.
Zo zingen wij : Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (2x)
God van ons leven.
Zoekend naar sporen van licht,
bidden wij U om ontferming.
Wanneer wij uitzien naar een wereld waar het
goed is om te wonen, maar waar velen lijden onder
chaos en donkerte.
Kom ons tegemoet met uw licht wanneer wij verstikt
raken door onmacht en tekorten.
Zo zingen wij : Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (2x)
God van ons leven.
Zoekend naar sporen van licht,
bidden wij U om ontferming.
Wanneer we gevangen zitten in vooroordelen of
onverschilligheid.
Wanneer we hen de mond snoeren die kritiek op ons
hebben.
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Wanneer we het werken graag aan anderen overlaten
ons beroepend op het druk doende zijn met eigen
belang.
Zo bidden wij om ontferming.
en zingen wij : Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (2x)
Lofzang: Zingt een nieuw lied alle landen
Refrein: Zingt een nieuw lied alle landen
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.
1.Zingt een nieuw lied voor de Heer alle landen.
Zingt voor de heer en verheerlijkt zijn Naam,
Treedt in zijn tempel met uw offeranden,
kondigt zijn roem bij de heidenen aan.
Refrein.
2. Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen:
aarde en lucht komen vers uit zijn hand,
schoonheid en kracht vergezellen Hem beide:
wild is de zee en tevreden het land.
Refrein.
3. Roept tot de volkeren: God is de koning,
Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht;
Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel,
alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd.
Refrein.
4. Juicht wat in zee leeft of leeft op de velden:
ziet, uw Verlosser gaat komen, wees blij!
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Wuift alle bomen der wouden, verwelkom
juichend uw Koning, want Hij is nabij!
Refrein.
Gebed:
Dienst van het Woord
Eerste lezing:
Uit de Handelingen der Apostelen 2. 42-47.
De eerste christenen wijdden zich trouw aan het
onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge
gemeenschap, het breken van het brood en het gebed.
De vele tekenen en wonderen die de apostelen
verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die tot
geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles
gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendommen
en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder
degenen die iets nodig hadden.
Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de
tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten
hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol
vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het
hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit;
steeds meer mensen werden gered.
V.: Woord van de Heer:
A.: Wij danken God.
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Tussenzang: Terwijl wij Hem bewenen

2. Terwijl wij om Hem treuren,
toont Hij ons hand en voet.
Hij komt door dichte deuren,
Hij spreekt zijn vredegroet.
4. Opdat wij zouden weten,
wat ons te hopen staat,
vraagt Hij ons om te eten:
een vis, een honingraat.
Lezing uit het evangelie
volgens Johannes 20, 19-31.
Op de avond van die eerste dag van de week waren de
leerlingen bij elkaar; uit angst voor de Joden hadden ze
de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden
staan en zei: ‘Vrede zij met jullie!’ Na deze woorden
toonde Hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen
waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus:
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‘Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft
uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ Na deze woorden
blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige
Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze
vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet
vergeven.’
Een van de twaalf, Tomas (dat is Didymus, ‘tweeling’),
was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere
leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’
zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn
handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik
mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’
Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en
Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot
zaten, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Vrede zij met
jullie!’ zei Hij, en daarna richtte Hij zich tot Tomas: ‘Leg
je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand
in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’
Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ Jezus zei
tegen hem: ‘Omdat je Me gezien hebt, geloof je.
Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Jezus
heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer
tekenen verricht, die niet in dit boek staan, maar deze
zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias
is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven
ontvangt door zijn naam.
Acclamatie: gezongen
U komt de lof toe, U het gezang
U alle glorie, o Vader o Zoon o heilige Geest
In alle eeuwen der eeuwen.
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Overweging
Muzikaal intermezzo
Stilte voor persoonlijke overweging.
Geloofsbelijdenis:
V.: Ik geloof in God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus,
Hij is Schepper van hemel en aarde,
die alles in stand houdt en elke mens bij name kent.
Hij wil niet dat wij sterven, maar léven.
A.: Wij geloven in God, onze Schepper en Vader.
Hij wil niet dat wij sterven, maar léven.
V.: Ik geloof in Jezus Christus,
de mens geworden Zoon van God, de broeder van de
mensen.
Hij heeft zich vernederd tot de dood op het kruis.
Daarom heeft God Hem verheven als de eerste der
mensen.
A.: Wij geloven in Jezus Christus, Gods Zoon en onze
broeder, die voor ons gestorven en verrezen is.
V.: Ik geloof in de heilige Geest,
de Liefde tussen Vader en Zoon.
Hij is de adem van God, die ons bezielt.
Hij is de gezindheid van Jezus Christus, die in ons allen
moet heersen.
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Hij maakt alles nieuw en verwekt in ons het eeuwig
leven.
A.: Wij geloven in de heilige Geest, die ons bezielt en
ons verenigt tot broeders en zusters van elkaar.
V.: Moge het zichtbaar worden in daden van oprechte
liefde, opdat wij deelachtig mogen worden aan het
leven van Jezus Christus,
dat heen reikt over de grenzen van de dood en duren
zal tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Dienst van de Gebeden
Dankgebed:
God, wij willen U danken op deze dag,
voor het licht dat U ons gegeven heeft.
Het licht van de zon, die elke morgen voor ons opgaat,
die ons verwarmt met haar stralen,
zodat wij groeikracht en gezondheid krijgen.
Wij danken U God,
voor het licht van onze ogen,
waardoor wij kunnen zien
naar al het mooie van Uw schepping,
naar vormen en kleuren.
Wij danken U voor het licht van onze ogen,
waardoor wij kunnen omzien ook naar elkaar,
met belangstelling en medeleven.
A: Geprezen is Uw Naam
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Om het licht van het leven danken wij U, God.
Uw licht, dat sterker is dan al het aardse donker.
Uw Zoon heeft het ons getoond, toen Hij,
ondanks tegenslag en lijden,
standvastig op U bleef vertrouwen.
Zelfs waar mensen grenzen zien, ging Hij door.
De duistere toekomst na de dood bezag Hij
in het licht van Uw liefde die eindeloos is.
Zozeer vertrouwde Hij op U,
die het leven eeuwig nieuw kan maken,
dat Hij beloofde tot in lengte van dagen met ons te zijn.
A: Geprezen is Uw Naam
Dat vertrouwen vieren wij vandaag als uw
gemeenschap opdat wij elkaars bondgenoten worden.
Dat in ons mag leven wat in Hem leeft,
dat in vervulling mag gaan wat Jezus voor ogen stond.
Wij geloven God, dat Uw Zoon Jezus hier leeft bij ons,
en dat Hij nog altijd onze levensweg verlicht met Zijn
Geest.
Zodat wij voor elkaar een bron van vreugde zijn, naar
het voorbeeld van Uw Zoon Jezus die hier op aarde
heeft geleefd om voor ons een zee van licht te zijn.
Amen.
Voorbeden:
V.: Laat ons zingend bidden.
A.: Heer, onze God wij bidden U verhoor ons.
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Onze Vader in de vertaling van NBV21
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd
worden, laat uw koninkrijk komen, laat 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 vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan Hem behoort het koningschap,
de macht en de majesteit, tot in eeuwigheid.
Amen.
Vredeswens
Collecte
Lied: Gij zijt voorbijgegaan
1.Gij zijt voorbij gegaan.
Een steekvlam in de nacht.
De vonken van uw naam
Zijn ogen in ons hart.
In flarden hangt uw woord
Om onze wereld heen,
wij leven in U voort,
wij zijn met U bekleed.
2. Gij zijt voorbijgegaan,
een voetspoor in de zee.
Gij zijt te ver gegaan,
Gij zijt een mens te veel.
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Gij zijt voorgoed. Gij zijt
verborgen in uw God.
Geen stilte spreekt U uit,
ondenkbaar is uw dood.
3. Gij zijt voorbijgegaan,
een vreemd bekend gezicht,
een stuk van ons bestaan,
een vriend, een spoor van licht.
Uw licht is in mijn bloed,
mijn lichaam is uw dag,
ik hoop u tegemoet,
zolang ik leven mag.
Slotgebed
Mededelingen
Besluit
Wegzending en Zegen
Slotlied: U zii de glorie
1.U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daalde d’engel af,
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.
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2.Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijd en welgezind.
en zegt telkenkere: “Christus overwint”.
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.
3.Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot:
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.

Na de dienst is er gelegenheid voor het drinken van een
kopje koffie of thee waarvoor u van harte wordt
uitgenodigd in De Herberg.

