
ORDE VAN DIENST, 18 SEPTEMBER 2021, VREDESZONDAG:    

 

Zingen (nog zittend) terwijl ambtsdragers binnen komen: Lied 15: 1 en 2 uit 
“Geroepen om te zingen”: 

 
1, Vrede voor jou, hierheen gekomen, 

    zoekend met ons om mens te zijn. 
    Jij maar alleen, jij met je vrienden, 

    jij met je last, verborgen pijn. 
    Vrede, genade, God om je heen, 

    vergeving, nieuwe moed voor jou en iedereen. 
 

2, Niemand komt hier vrij van het kwade, 
    niemand gaat hier straks weer vrijuit. 

    Niemand te veel, niemand te weinig, 
    niemand te groot, geen één te klein. 

    Dit wordt verbeeld in woord en gebaar,  

    tot ooit en overal wij leven van elkaar. 
 

Welkom 
  

Psalm 122: 1 en 2 
 

Moment van stilte 
 

Bemoediging en groet 
 

Vervolg Psalm 122: 3 
 

Voor de kinderen 
 
Lied: (711) Eerlijk delen - YouTube 

 

Kinderen mogen naar de nevendienst 
 

Kyrië-gebed 
 

Gloria-lied: Psalm 150: 1 en 2 
 

Uitleg over het thema van de vredesweek: “Generatie Vrede” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ecEmg-1OYQY


 
 
We luisteren naar Stef Bos: “Daarom zijn wij vrij”: 

https://www.youtube.com/watch?v=JQnHR_EotJk: 
 

Gebed bij de opening van de Bijbel 
 

Eerste Schriftlezing: Amos 8: 4 t/m 7 

 
Lied 1013: 1, 2, 3 en 4 

 
Tweede Schriftlezing: Lucas 16: 1 t/m 9 

 
Lied 859: 1 en 2 

 
Uitleg en verkondiging 

 
Orgelspel 

 
Lied 23: 1, 2, 3 en 4 uit “Het liefste Lied van overzee”, deel II,, (melodie: 

Lied 1008): 
 

1, Hoor, als wij eendrachtig bidden 

    dat de wereld wordt geheeld, 
    al wat onze aarde voortbrengt 

    goed en eerlijk wordt verdeeld, 
    dat de daadkracht van de liefde 

    onze woorden aanbeveelt. 
 

2, Voer uw wereld naar de vrijheid! 
    Uit haar wanhoop opgestaan, 

    zal zij, haat en nijd te boven, 
    dan haar weg in vrede gaan. 

    Toon hoe liefde angst doet smelten, 
    hoop door goedheid kan ontstaan. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JQnHR_EotJk


3, Wat het rijke leven dood maakt, 

    wijken zal het, wereldwijd: 

    trots op status, ras of scholing, 
    al wat met uw schepping strijdt. 

    Laat ons ogenblik van leven 
    vol zijn van gerechtigheid. 

 
4, Schepper God, Gij die dit leven 

    met uw eigen naam bedacht, 
    stel ons Christus’ weg voor ogen 

    die ons dichter bij U bracht; 
    dat de aarde door ons toedoen 

    haar bestemming vinden mag. 
 

Dankgebed, voorbeden, moment van stilte, Onze Vader 
 

Aankondiging collecten 

 
Onder het voorspel van het laatste lied komen de kinderen terug 

 
Lied 418: 1, 2 en 3 

 
Zegen, gezongen amen 

 


