
Orde van dienst voor de  

Oecumenische Vredesdienst op zondag 25 september 2022 

 
 

met medewerking van een gelegenheidszanggroep 

o.l.v. Marion Röber 
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voorganger:  pastor Frank de Heus,  ds. Job Stein 
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lector:  Minke Versteeg  
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• DIENST VAN HET SAMENKOMEN • 
 
klokgelui 
 
aansteken van de kaarsen door de ouderling van dienst   
 

stilte, moment van inkeer (als de ambtsdragers het consistoriegebed 

bidden) 

 
welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 

Koorzang ‘Dit is de plaats, …’ 
Dit is de plaats, weldadige ruimte,  

om vrede te leren, vreemden te treffen  
en vrienden te worden. 

 
Ontdoe je van harnas, laarzen en blinddoek 

en ziek elkaar aan. 
Dan klinken de klanken, buitelen kleuren 

en dan de kinderen. 
 

(Vredesweek liturgiekrant 2011t. A. Govaert, muz. J. Valkestijn) 
 

allen gaan staan 

groet,  bemoedigingen drempelgebed 

vg. :  De vrede van de Heer is met u allen! 

allen :  en zijn genade is met u! 
vg. :  Onze hulp is in de naam van de Heer 

allen :  die hemel en aarde gemaakt heeft.  

vg. :  die trouw houdt tot in eeuwigheid 

allen :  en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. 

vg. :   genade zij u en vrede, van God onze Vader 

   en van de Here Jezus Christus.    

vg. :   ……… door Jezus Christus, onze Heer. 

allen :   Amen 
 

samenzang  ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’: 1,2,3 & 5 (z.o.z.) 
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samenzang  ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’: 1,2,3 & 5 

 
 

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 

(Liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk ’L 275, ‘Gezangen voor Liturgie’ 456) 
allen gaan zitten 

 
kyriegebed – Litanie om vrede 
vg. :   Waar mensen leven in oorlog - 

allen :   kom bevrijden, God van vrede. 
vg. :   Waar mensen ruzie maken - 

allen :   kom bevrijden, God van liefde. 
vg. :   Waar mensen leven in haat - 

allen :   kom bevrijden, God van verzoening. 
vg. :   Waar dood en geweld heersen - 

allen :   kom bevrijden, God van leven. 
vg. :   Waar mensen elkaar het leven onmogelijk maken - 
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allen :   kom bevrijden, God van ontferming. 

vg. :   Waar mensen gebukt gaan onder schuld en schaamte - 

allen :   kom bevrijden, God van vergeving. 
vg. :   Waar duisternis en dood heersen - 

allen :   kom bevrijden, God van licht. 
 
samenzang (gloria) ‘Zing van de Vader die in den beginne’ 

 
 

Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 
 
Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 

houd Hem in ere! 
(Liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk ’L 304,  ‘Randstadbundel’ Gez 477) 

 
gebed van de zondag 
 
voor en met de kinderen 

 
• DIENST VAN HET WOORD • 

Bijbellezing:  Exodus 20: 4 - 6 
 
samenzang L  601 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’: 2 (z.o.z.) 
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samenzang L  601 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’: 2 

 
(Liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk ’L 601, GcL L 489 ‘Randstadbundel’ Gez. 477) 

 
koorzang:  De Noche 

De noche iremos, de noche que para encontrar la fuente, 
sólo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra. 

 
(Wij gaan de nacht door, het duister, op zoek naar het levende water. 

Enkel de dorst zal ons licht zijn, enkel de dorst zal ons licht zijn.) 
 

In de nacht gaan wij om de bron te ontdekken. / Alleen de dorst zal ons licht zijn. 
 

Zoals een hert naar water smacht, / zo smacht ik naar U, mijn God. 
 

Mijn ziel dorst naar God, de levende God. / Wanneer mag ik zijn aanschijn zien? 
(Taizé, ‘Liedboek zingen en bidden in huis en kerk’ L 895) 

 
(allen gaan staan) 

Bijbellezing:  Lucas 16: 1 – 17 
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acclamatie (samenzang) ‘U komt de lof toe, U het gezang’ 

 
(Liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk ’L 339a,  ‘Gezangen voor Liturgie’ Gez. 265) 

(allen gaan zitten) 

 
verkondiging 
 

muzikaal moment  
 

• DIENST VAN HET ANTWOORD • 
samenzang ‘Het woord dat u ten leven riep’ 

 
vervolg z.o.z 
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Het is niet aan de overzij.  
Wat zegt gij dan: Wie zal voor mij 
de wijde oceaan bevaren,  
wie brengt van d´ overkant der zee 
de schat der diepe wijsheid mee 
die ’s levens raadsel kan verklaren? 
 
Het is ook in de hemel niet, 
hoe vaak gij ook naar boven ziet 
en droomt van bovenaardse streken. 
Wat gij ook in de sterren leest, 
alleen de Geest beroert de geest,  
alleen het woord kan ’t hart  toespreken. 
 
Het woord van liefde, vrede en recht  
is in uw eigen mond gelegd, 
is in uw eigen hart geschreven.  
Rondom u klinkt de stem van God: 
vrijspraak, vertroosting en gebod,  
vlak vóór u ligt de weg ten leven. 

(Liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk L 316,   
‘Gezangen voor Liturgie’ 462 (op de mel. van Psalm 113 ) 

 

afkondigingen  
(Als de afkondiging een bericht van overlijden betreft wordt er door de diaken een 
kaars aangestoken en gaan allen staan.) 

 
gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader ) 

Vg.:     … 
Allen:  (We sluiten de gebeden af met een gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader:)  

Protestants 2022 RK 20216 

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 u behoort het 

“Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, 

uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze 

schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving 

maar verlos ons van het kwade.” 
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koningschap,  

de macht  

en de majesteit  

in eeuwigheid.  

Amen. 

 

 

 

 

Amen 

    

 
toelichting bij de inzameling   
In de inzameling krijgt onze solidariteit handen en voeten. Het is dus een wezenlijk 
onderdeel van onze kerkdiensten.   Onze partners rekenen op ons. Sinds mensenheugenis 
kan er contact geld geschonken worden en ook al heel lang in de vorm van collectebonnen, 
en tegenwoordig ook via QR-code.   
 
1e collecte Oecumenisch Doel:  2e collecte organisatiekosten oec. viering: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
• DIENST IN DE WERELD • 

koorzang  

Vrede wens ik je toe. 
Liefde wens ik je toe. 

Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. 
Vrede wens ik je toe 

Zegen wens ik je toe. 
Aandacht wens ik je toe. 

Dat er mensen zijn met wie je kunt delen.  
Zegen wens ik je toe 

 
(Iona Opstaan L 31) 

allen gaan staan  
wegzending & zegen 
 vg. : …………               

 
 

koor- en samenzang (slotlied)  ‘Bless the Lord’ (z.o.z.) 
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koor- en samenzang (slotlied)  ‘Bless the Lord’ 

 
 

 Hij vergeeft je alle schuld, / Hij geneest al het leed dat je lijdt; 
je leven koopt Hij vrij van het graf, Hij omringt je met liefde en goedheid. 

 
De Heer is barmhartig en genadig, / geduldig is Hij en groot is zijn liefde. 

Hij behandelt ons niet naar onze zonden, / Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 
 

Zoals een vader van zijn kinderen houdt, / zo houdt Hij van allen die Hem aanbidden. 
 

De liefde van de Heer duurt eeuwig / voor wie Hem aanbidden. 
 

(Taizé, Liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk ’L 103e) 

 
Koffie, thee en limonade staan klaar in de Richtershof voor wie nog even kan en 
wil blijven. Weet u (meer dan) welkom.  
 
Vandaag schoolden we als katholiek en protestants Haaksbergen samen in één 
kerkdienst  in dit kerkgebouw. Zondag 2 oktober vieren we weer ieder in onze 
‘eigen huiskamer’.  
 
Dat betekent dat er 2 oktober om  09:30 een Rooms Katholieke dienst in de 
Pancratiuskerk aan de Markt. Dat is de Franciscusviering waarin past. em. J.F. 
Kortstee voorgaat en het gemengd koor van de Pancratiuskerk te horen zal zijn; 
 

en dat er 2 oktober om 10:00 uur een protestantse kerkdienst in deze protestantse 
kerk aan de Jhr. von Heijdenstraat is waarin ds. Hettty Cohen-Stuart 
(Haaksbergen)  voorgaat. 
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Bordspel ‘Oprukkende Vrede’ (Geïnspireerd op het bordspel 
pandemic)  
Het kaartje op de achterkant is wel heel erg klein 
De afbeelding is te downloaden (https://vredesweek.nl/webshop-downloads--> 
naar beneden scrollen) en kan dan op A4 formaat uitgeprint worden. 
 
Als speler neem je vrede mee op jouw reis over de wereld. 
In ieder nieuw land dat je aandoet ontstaat vrede en mag je 
een nieuw blokje neerleggen. Maar moet je een stap terugdoen, 
dan verdwijnt de vrede weer. Kunnen jij en de andere spelers er 
voor zorgen dat over de hele wereld vrede ontstaat? 
 
Nodig:  
dobbelstenen (als het kan 1 gekleurde en 2 witte), 
speelgoedpoppetjes,  
heel veel pionnen of kleine (Lego)blokjes o.i.d.  
 
Gooi je 1, 2 of 3, dan is het tijd om de vrede te verspreiden! 
Gooi nog een keer met twee dobbelstenen en reis zoveel landen 
vooruit als je gegooid hebt. Over de stippellijnen kun je naar een 
volgend continent. Plaats in elk land dat je passeert een 
vredesblokje. 
Gooi je 4 dan word je vrijwilliger in een vredesproject en 
mag je nog even op dit continent blijven. Blijf staan waar je staat. 
Gooi je 5 of 6, dan winnen de strijdende machten helaas terrein. 
De vrede wordt bedreigd. Doe één stap terug, naar het 
voorgaande land en haal het vredesblokje weg uit het land dat je 
verlaat. 

https://vredesweek.nl/webshop-downloads--
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