
 

  

 

Zondag 18 september 2022 
Oecumenische viering van H. Familiekerk en Bergkerk in de Vredesweek 
Thema: ‘Generatie Vrede’ 
 
Voorgangers: pastor Duncan Wielzen en ds. Martine Nijveld 
Ambtsdrager van dienst: Aaltje Visser 
Lectoren: Hans Grosheide en Ria Scholtes 
Organist: Warner Fokkens 
Koster: Nelleke van Kooij 
Livestream: Marinus van Kooij 
Met medewerking van het oecumenisch gelegenheidskoor o.l.v. Christi van der Hauw-Scheele 
 

Muziek (lied 216) 
 
Welkom 
 
Lied 283 (staande): vers 1 en 2 
 
Bemoediging en drempelgebed (staande): 
 ambtsdrager:   Wij zoeken onze hulp bij de Heer! 
 ALLEN:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT!        
 ambtsdrager:  U omgeeft ons met liefdevolle trouw  

en roept ons naar een nieuwe morgen.  
 ALLEN :   LAAT ONS GROEIEN IN VREDE EN BLOEIEN IN LIEFDE.

- hierna gaat de gemeente zitten - 

Lied 283: vers 3 en 4 
 
Een paar woorden bij deze Vredesdienst en bij het thema ‘Generatie Vrede’ 
 
Samen zeggen wij een litanie om vrede: 

voorganger:  Waar mensen leven in oorlog - 
ALLEN:  KOM BEVRIJDEN, GOD VAN VREDE. 
voorganger: Waar mensen ruzie maken - 
ALLEN:  KOM BEVRIJDEN, GOD VAN LIEFDE. 
voorganger: Waar mensen leven in haat - 
ALLEN:  KOM BEVRIJDEN, GOD VAN VERZOENING. 
voorganger: Waar dood en geweld heersen - 
ALLEN:  KOM BEVRIJDEN, GOD VAN LEVEN. 
voorganger: Waar mensen elkaar het leven onmogelijk maken - 
ALLEN:  KOM BEVRIJDEN, GOD VAN ONTFERMING. 
voorganger:  Waar mensen gebukt gaan onder schuld en schaamte - 
ALLEN:  KOM BEVRIJDEN, GOD VAN VERGEVING. 
voorganger: Waar duisternis en dood heersen - 
ALLEN:  KOM BEVRIJDEN, GOD VAN LICHT.  
 

Aansluitend zingen we Kyrie en Gloria met lied 299f 

 
Lezing uit het Eerste Testament: Exodus 20: 4-6 (NBV21) 
 
Antwoordpsalm 138 (Gezangen voor Liturgie, lied 138) 
 Van deze psalm wordt het refrein gezongen door de gemeente: 
 Uw uitgestrekt hand, Heer, is mijn redding; 
 vergeet het maaksel van uw handen niet. 



 

  

 

 
Lezing uit het Evangelie: Lucas 16: 1-9 (NBV21) 
 
Lied 1014, vers 1 en 2 
 
Overdenking & muziekmoment (lied 1010, Geef vrede, Heer, geef vrede) 
 
Samen zeggen we onze geloofsbelijdenis (staande): 

Wij geloven in God, 
die de mensen tot leven roept, 
die dieren en planten en alles 
geschapen heeft. 
Wij geloven in Jezus Christus, 
die omwille van ons heil mens is geworden 
en daardoor geleden heeft en gestorven is; 
die door God uit de doden is opgewekt 

en nu leeft in heerlijkheid. 
Wij geloven in Gods Geest, 
die alles leidt en levend maakt, 
die eenheid brengt en vrede sticht. 
Wij geloven in de kerk, 
Volk van God onderweg  
naar het Leven zonder einde.  
Amen. 

 
Lied 1014, vers 3 en 5  
 
Voorbeden en stil gebed, waarbij we telkens lied 368j zingen:  
‘Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk’ 
 
Vredeswens: we zingen elkaar vrede toe met lied 421: ‘Vrede voor jou’ (1 x cantorij, daarna 2 x allen) 
 
Samen bidden we het ‘Onze Vader’: 
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.  

 
Mededelingen en inzameling van de gaven  
De 1e collecte is voor buurt-en-kerkhuis Shalom. U kunt uw gift o.v.v. de datum van deze zondag ook overmaken: NL92 INGB 
0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk. De 2e collecte is de Vredesweekcollecte. U kunt uw bijdrage ook overmaken (o.v.v. de 
datum van de zondag): NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk. Met de 3e collecte kunt u uw bij-
drage voor de eredienst geven. Het is fijn om samen en oecumenisch te vieren! U kunt uw bijdrage ook overmaken: NL21 INGB 
0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk (o.v.v. 3e collecte).  

 
Slotlied (staande): ‘Een land om van te dromen’  
tekst: Mar van der Velden; muziek: Joods-Pools; uit: ‘Geroepen om te zingen’, lied 112 

Waarbij we o.a. zingen: 
Cantorij:  Zeg nooit: 'Onze wereld is gebroken 
 en de mens tot weinig goeds in staat.' 
 Zeg nooit: 'Niemand kan op vrede hopen, 
 alles gaat nu eenmaal als het gaat.’ 
REFREIN (ALLEN): Want een land, een land om van te dromen 
 stuwt de mensen uit hun slavernij, 
 tot zij juichen met tranen in de ogen: 
 'Lieve God, we zijn er, eindelijk vrij!' 
 

 
Zending en zegen (staande), met een samen gezongen:  
 
Muziek (lied 542) 


