
 Adventskerk, 20 september 2020  
 
Vredeszondag, afscheid, bevestiging, presentatie 
 
Thema: ‘Vrede verbindt verschil’ 
 

 
Orgelspel bij binnenkomst van de ambtsdragers 
 
Woord van welkom en aansteken van de kaarsen 
 
Aanvangslied LB 72: 1, 6 ‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’  
 
Bemoediging en groet 
v:  Ons samenzijn dragen wij op aan de Eeuwige 
g: DE GOD VAN VREDE, 
 BRON VAN ONS LEVEN 
v: Die ons verbindt met elkaar 
 met anderen en de hele Schepping 
g: DIE ADEM GEEFT AAN ONS VERLANGEN 
 EN ONS VERTROUWEN VOEDT 
v: Vrede met u allen! 
g: VREDE VOOR DE WERELD! 
 
Gebed om ontferming 
v: Om de mensen die verdwalen, 

ver van U, zichzelf verloren. 
g: HEER, ONTFERM U! 
v: Open wegen naar ons hart. 
g: HEER, ONTFERM U! 
v: En ontmoet ons waar wij dwalen, 

wijs een weg die toekomst biedt. 
g: HEER, ONTFERM U! 
v: Open ons een vergezicht. 
g: HEER, ONTFERM U! 
 
Glorialied LB 72: 7 ‘Laat ons de grote Naam bezingen’  
 
Moment met de kinderen  
 
Zang ‘Waar zou de stad van de vrede zijn?’ (t: Hanna Lam/m: Wim ter Burg/Tussentijds 215) 
 
1. Waar zou de stad van de vrede zijn, 
    kun je er komen al ben je ook klein? 
    Is het ver weg over land, over zee, 
    is het er ja, of is  het er nee? 
 

2. Hoe komen wij op het goede spoor, 
    is het linksaf, of is het rechtdoor? 
    Is het niet hier en is het niet daar, 
    is het er nee, of is het er ja? 
 

3. Zijn alle dromen dan toch bedrog, 
    hebben wij hier tevergeefs gezocht? 
    Is het een sprookje en is het niet waar, 
    is het er nee, of is het er ja? 
 

4. Wij willen weten, wij willen zien, 
    wij willen weten, wij tellen tot tien. 
    Geef ons een teken van vrede mee! 
    Is het er ja, of is het er nee? 
 

Inleidende woorden 
 
Schriftlezing Fragmenten uit Daniël 1  



 
Zang LB 713: 1, 3, 4 ‘Wij moeten Gode zingen’  
 
Overdenking 
 
Orgel- of piano(voor)spel 
 
Zang LB 713: 5 ‘Wij moeten Gode zingen’  
 
Afscheid en dank 
 
Zang LB 362: 1 ‘Hij die gesproken heeft’  
 
Bevestiging en presentatie met zegenbede 
 
Verwelkoming door de gemeente 
 
Zang LB 362: 2 ‘Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild  
 
Pastorale en diaconale mededelingen 
 
Gebeden 
 Dankgebed en voorbeden, telkens beantwoord door allen:  

HOOR ONS GEBED 
 Stilte voor persoonlijke gebeden 
 Gezongen Onze Vader LB 369 b  
 
Slotlied LB 1014: 1, 2, 5 ‘Geef vrede door van hand tot hand’  
 
Zending en zegen met door allen gesproken AMEN 
 
 
Voorganger:  ds. Nelleke Eygenraam 
Organist/pianist: Kees Kuiper 
Ouderling:  Jan van der Spek 
Diaken:  Anna Oldenkamp 
Koster:   Bep de Groot 
Zanggroepje van gemeenteleden 
Bediener(s) van beamer en camera’s 
Ontvangstmedewerkers 
En vele anderen   
 


