Kerkendag van Zeister Kerken
Zondag Trinitatis
12 juni 2022
Oecumenische viering op het Zusterplein

Thema: ‘een wereld van verschil’

WARMTE EEN WOONPLAATS
Liefde en het besef
van liefde daartussen bouwen
mensen een warmende woonplaats.
Ellen Warmond
Omslagschilderij:
Corja Bekius, Op de dorsvloer
(in de serie Ruth, een verhaal van hoop, Docete 2013)
Deelnemende kerken:
Evangelische Broedergemeente
Doopsgezinde Gemeente Zeist
Protestantse wijkgemeente NoorderLicht, de Bron en ZeistWest
Parochie Sint Maarten
Gemeente van Apostolische Christenen
Nederlands Gereformeerde Kerk
Voorgangers:
Stefan Bernhard, predikant Evangelische Broedergemeente
Roel Bosch, predikant NoorderLichtgemeente
Muziek:
Orgel / piano: Niels Fischer
Blazers van de Evangelische Broedergemeente
Lectoren en zangers uit verschillende kerken
Techniek: Timo Bekker
Organisatie: Raad van Kerken Zeist
Liederen: Liedboek voor de Kerken 2013 (LB)
Gezangen voor Liturgie (GvL) en Psalmen anders (lied 100)
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Muziek
We gaan staan.

Openingslied LB psalm 100, tekst ’psalmen anders’

De naam van God klinkt als een klok
die luidt, de deur gaat van het slot:
kom vrolijk binnen in zijn huis,
hier horen alle mensen thuis.
Wij zingen: ‘Dank U, lieve God!
Bij U komt ieder mens aan bod,
want U bent goed, U bent altijd
de Liefste die ons leven leidt.’
Woord van welkom (Stefan Bernhard)
Votum en groet
We gaan zitten.
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Kyriegebed afgesloten met: LB 413:3

Gloria afgesloten met: LB 413:2
Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig’ toe!
Gebed bij de opening van het Woord (Stefan Bernhard)
Schriftlezing: Ruth 3
Aandacht voor de kinderen
(Gitti Lenz, Jan Mos en Geeske Donze)
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Lied met de kinderen

Bethlehem wordt nu haar thuis
maar er is geen brood in huis.
Daarom gaat Ruth arenlezen
want er moet toch eten wezen.
Achter Boaz' maaiers aan
zoekt zij het verloren graan.
Boaz wordt verliefd op haar
en ze trouwen met elkaar.
Dan wordt er een zoon geboren,
Ruth, die zoveel had verloren
noemt hem Obed, en zij prijst
God de Heer, die gunst bewijst.
Ruth, die eens uit Moab kwam,
zonder kind of zonder man,
treedt aan 't licht, haar zonen komen
later zelfs op Israëls tronen.
En haar naam wordt nog genoemd
wanneer David wordt geroemd!
De kinderen gaan naar de kinderkerk.
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Lezing bij Ruth
Zingen: GvL 421:1,3

Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.
Overdenking (Roel Bosch)
Stilte
Muziek
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Zingen: LB 789 / GvL 426 (door de zanggroep)
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie mij ontmaskert zal mij vinden.
Ik heb gezichten, meer dan twee,
ogen die tasten in den blinde,
harten aan angst voor angst ten prooi.
Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op,
maak mij mooi, maak mij mooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie wordt ontmaskerd wordt gevonden
en zal zichzelf opnieuw verstaan
en leven bloot en onomwonden,
aan niets en niemand meer ten prooi.
Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op,
maak mij mooi, maak mij mooi.

7

Dankzegging en voorbeden
Acclamatie: ‘Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar’

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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Slotwoord; bloemen; collecte
De collecte is bestemd voor SAVIZ ( Stichting Steuncomité
Asielzoekers en Vluchtelingen in Zeist; collecte in de viering of
via
QR code:

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=vw8IreWwSK
KxLcwFMBQy4w&qsl_reqcnt=1

of op de bankrekening Raad van Kerken Zeist
NL73 RABO 01 62 19 67 09 ovv collecte Kerkendag
Muziek onder de collecte
De kinderen komen terug en vertellen wat ze gedaan hebben.
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We gaan staan.

Slotlied: LB 418:1-4

Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer.
Vrede, vrede laat Gij in onze handen,
dat wij die als zaad dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag, zaaiend in de brede,
totdat in uw vrede ons hart rusten mag.
God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen lachen en geween.
Zegenbede (gesproken)
Muziek
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Na de viering bent u welkom voor koffie/thee of limonade
en u kunt een paar stands bezoeken, o.a.
Nederlands Bijbelgenootschap
SAVIZ / Wake Zeist/ Vluchtelingenwerk/ Samen oplopen
Voedselbank
Weggeefwinkel
Wereldwinkel
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