Doopsgezinde Gemeente Alkmaar
zondag 18 september 2022
Vredesweek – Generatie Vrede

voorganger:
ds. Louise Pondman-de Wilde
organist: Kees Jonkers
lezer: Anneke Struijf
lid van dienst: Andrea Wieffering

Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaars
we gaan staan

Lied 221 – zo vriendelijk en veilig als het licht – vers 1
Stilte
Bemoediging
Lied 221 – zo vriendelijk en veilig als het licht – vers 3
we gaan zitten

Herdenken zr. Elsbeth Bouwman
Lied 730 – Heer, herinner U de namen – vers 1
Inleiding op de dienst
1

Gebed
Lied 975 – Jezus roept hier mensen samen – vers 1 en 3
1e Lezing: psalm 156 – Generaties (Enis Odaci)
God is de God van Abraham, Isaak en Jakob
de God van vaders, zonen en kleinzonen
de God van moeders, dochters en kleindochters
de God van alle generaties
Voor de schuld van de ouders
laat God de kinderen boeten
en ook het derde geslacht en het vierde
wanneer ze Hem haten
Grootmachten strijden om land en heuvels
Soldaten bloeden op kiezelstenen.
Voedsel, water, veiligheid
Normen, waarden, de volgende strijd
Een ketting van landen
Allen tegen allen
Een keten van burgers
De een tegen de ander
Kleine machten strijden om papier en graan
Ontheemden roepen om beschutting
Kennis, waarheid, moreel appel
Media, onwaarheid, de volgende rel
Geef door wat in vertrouwen is gegeven
Sta op tegen duivelse krachten groot en klein
Wie belemmert werkelijk ons diepste wezen?
Wees dan de echo voor elke ongehoorde stem
Voor de schuld van de ouders
laat God de kinderen boeten
maar als ze God liefhebben
en doen wat Hij gebiedt
bewijst Hij de kinderen zijn liefde
tot in het duizendste geslacht.
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Lied 158b – Een schoot van ontferming is onze God
2e Lezing: Lucas 16: 1 – 9
Lied 847: mijn leven is een splinter aan de tijd
Overdenking
Stilte

Orgelspel

Gebeden (dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze Vader.
(NBG versie)
we gaan staan

Lied 1014 – geef vrede door van hand tot hand – vers 1, 2 en 3
Slotwoorden en zegen
Door de gemeente beantwoord met Vrede wens ik je toe
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Doven van de kaars
Muziek
Collectes bij de uitgang voor:
 het Vredeswerk St. Doopsg. Wereldwerk (rode collectezak)
Broederschapscollecte bankrekeningnr. NL27 TRIO 0786
8803 33 t.n.v. Stichting Doopsgezind Wereldwerk


het werk van onze gemeente (blauwe collectezak)

welkom bij koffie en thee

activiteiten agenda:
20-09 10.00 Ontmoetingskring

Mennozaal

dienst komende zondag:
10.00 uur, voorganger ds. Jaap Klanderman

www.doopsgezind-alkmaar.nl
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