
Orde van dienst voor zondag 26 september 2021 

Oecumenische dienst in de Pauluskerk in het kader van de Vredesweek 

 

Lied: Vrede voor jou  

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 voor iedereen! 
 
Niemand komt hier, vrij van het kwade, 
niemand gaat hier straks weer vrijuit. 
Niemand teveel, niemand te weinig, 
niemand te groot, geen een te klein: 
dit wordt verbeeld 
in woord en gebaar, tot ooit en overal 
wij leven van elkaar! 
 
Jij die ons kent, jij die ons aanvoelt, 
jij die de hele wereld draagt, 
kom naar ons toe, leer ons te leven, 
help ons te zien wat ieder vraagt: 
tijd om te leven, kans om te zijn, 
een plek om nu en ooit 
gezien, aanvaard te zijn! 
 
 
Kruisteken en begroeting 

Gebed om vergeving 

Lied: Geest van God  

refr: 
Geest van God, adem van leven 
Geest van God, adem van vuur, 
Geest van God, troost en kracht: 
u heiligt ons. 
 

Kom o Geest, kom in ons hart 
kom o Geest, wees ons nabij; 
Geest van leven, Geest van moed:  
wij zien naar u uit. 



 
kom, o Geest van heiligheid, 
Geest van waarheid kom in ons, 
Geest van liefde, maak ons één: 
wij zien naar u uit. 
 
Kom o Geest, houd ons bijeen, 
Geest van vuur brandt in ons hart. 
Kom, o Geest, maak ons nieuw: 
wij zien naar u uit. 
 
Openingsgebed 
 
Lied: Maak ons u liefde God tot opmaat van het leven  
 
Maak ons uw liefde  
tot op-maat  van het leven ! 
Wij zijn ge-roepen om 
haar zin-gend door te ge-ven 
De wereld zegt ons niet  
de goe-de woor-den aan. 
ver-nieuw ons hart en doe  
ons uw be-leid ver-staan 
 
Wij zijn aaneengevoegd, 
bedacht met uw genade. 
op liefde hebt Gij ons 
gebouwd, bedeeld met gaven. 
En wat wij zijn draagt bij 
tot welzijn van elkaar. 
In onze eenheid wordt  
uw liefde openbaar. 
 
Elkaar bidden wij toe: 
volhard in het geloven, 
Verlies uw vreugde niet  
en kom uw pijn te boven. 
Laat lichten uw gezicht  
over de duisternis 
waarin de ander in  
gemis gevangen is. 
 
Gebed bij de opening van de schriften 
 
Schriftlezing: Jacobus 3, 16 – 4,3  
 
 
 
 



Zingen: psalm 139, nieuwe berijming; melodie: Geneve 1551 
 
1. Heer, U doorgrondt mij, U ontwart 
al de geheimen van mijn hart 
u ziet mij thuis en onderweg; 
u hoort de woorden die ik zeg. 
Waar ik ,ook ga, ik kom U tegen; 
U bent vertrouwd met al mijn wegen. 
 
2. Geen ogenblik ben ik alleen, 
Want U bent altijd om mij heen. 
Ik, nietig mens, kan er niet bij 
dat U uw handen legt op mij. 
ik weet dat U naar mij blijft kijken; 
hoe kan ik ooit uw geest ontwijken? 
 
3. Al klim ik naar de hemel, Heer, 
al lig ik bij de doden neer, 
al vlieg ik met het daglicht mee 
en woon ik ver voorbij de zee – 
zelfs dan kan niets mij van U scheiden; 
uw hand zal mij voortdurend leiden. 
 
4. Probeer ik ook uit alle macht  
mij te verschuilen in de nacht, 
verlang ik dat de duisternis  
mij opslokt en mijn schuilplaats is – 
dan nog zou mij uw licht beschijnen; 
nooit kan ik uit uw zicht verdwijnen.  
 
Evangelielezing: Marcus 9, 33-50 
 
Moment van stilte + muzikaal intermezzo  
 
Een woord bij het woord  
 
Voorbeden  
 
Zingen: Bron van liefde licht en leven 
 
Bron van liefde, licht en leven 
voor elkaar zijn wij gemaakt 
door uw hand elkaar gegeven, 
door uw vinger aangeraakt 
Laat ons op uw toekomst  hopen 
gaandeweg U tegemoet : 
dat wij samen  lachend lopen 
in uw grote bruiloftsstoet 
 
 



Bron van liefde, licht en leven, 
zon die hartverwarmend schijnt 
woord van hogerhand gegeven, 
trouw en teder tot het eind – 
al zou ons een vijand haten, 
al gaat zelfs de liefde heen, 
liefde zal ons nooit verlaten 
Gij laat ons geen dag alleen. 
 
Slotgebed   
 
Zegenbede 
 
Slotlied: Heer, U bent mijn leven de grond van mijn bestaan  
 
Heer-, U bent mijn leven de grond waarop ik sta. 
Heer U bent mijn weg de waarheid die mij leidt. 
U woord is het pad de weg waarop ik ga 
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij, 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
en niets in dit leven zal ons schaden Heer. 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 
van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd. 
En in Uw vergeving leeft ik nu. 
 
Vader van het leven, ik geloof in U. 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht. 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht. 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit. 
Om het zaad te zijn van Gods rijk. 
 
 


