Zondag 20 januari, 9.30 uur
Oecumenische viering
Onze-lieve-Vrouwekerk Hilversum

Recht voor ogen
Allen gaan staan
Opening
Vrg. Laten we de drie-ene God aanroepen:
God, onze Vader, U kroont uw schepping met recht en genade.
Allen: Wij komen samen om U te aanbidden.
Vrg. Jezus Christus, uw kruis brengt nieuw leven en gerechtigheid.
Allen: Wij komen samen om U te aanbidden.
Vrg. Heilige Geest, U inspireert ons tot daden van recht.
Allen: Wij komen samen om U te aanbidden.
Vrg.

De genade van onze Heer Jezus Christus
en de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.
Allen: En ook met u.

Zingen: Geef, Heer, de koning uwe rechten, Psalm 72: 1 en 4, Liedboek 2013
Allen gaan zitten
Inleidend woord
Zingen: U, Heer, zij lof gebracht, GvL 636
(melodie: Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere)
1.

2.

U, Heer, zij lof gebracht,
U klinkt ons feestlied ter ere,
wat Gij, Almachtige,
veilig behoudt, komt U eren.
Al wat Gij geeft,
alles wat ademt en leeft,
wil U, zijn oorsprong, vereren.
Wie in uw liefde woont,
heiligen, engelenkoren,
wie aan uw rechterhand
neerzit, in liefde herboren
zingt duizendmaal,
zingt het hoogheilig koraal:
Heilig is God in den Hoge.

3.

Daarom Heer smeken wij:
wil uw getrouwen bewaren,
die Gij door 't nieuw verbond
van eeuw'ge dood wilde sparen.
Zegen het volk,
zegen het volk van uw Naam.
Leid het in eeuwigheid. Amen.

Schuldbelijdenis
Acclamatie:
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Zingen: Maak ons uw liefde, God, Lied 974: 1 en 2, Liedboek 2013
Met de kinderen
Eerste lezing: Deuteronomium 16: 10-20
10

U moet voor de HEER, uw God, het Wekenfeest vieren, zo uitbundig als uw
vrijwillige gaven het toelaten, naar de mate waarin de HEER, uw God, u zegent. 11
Ten overstaan van hem moet u dan feestvieren, samen met uw zonen en
dochters, uw slaven, uw slavinnen, de Levieten die bij u in de stad wonen, en de
vreemdelingen, de weduwen en de wezen. Doe dat op de plaats die de HEER, uw
God, zal kiezen om er zijn naam te laten wonen. 12 Bedenk dat u zelf in Egypte slaaf
bent geweest; houd u daarom zorgvuldig aan deze voorschriften. 13 Wanneer het
graan is gedorst en de druiven zijn geperst, moet u gedurende zeven dagen het
Loofhuttenfeest vieren. 14 Vier dan uitbundig feest, samen met uw zonen en
dochters, uw slaven, uw slavinnen, en de Levieten, de vreemdelingen, de
weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen. 15 Zeven dagen lang moet u voor
de HEER, uw God, feestvieren op de plaats van zijn keuze. Hij zal immers al uw
werk zegenen en u een rijke oogst geven. Vier daarom uitbundig feest. 16 Driemaal
per jaar moeten alle mannen dus voor de HEER, uw God, verschijnen op de plaats
die hij zal kiezen: voor het feest van het Ongedesemde brood, het Wekenfeest en
het Loofhuttenfeest. Ze mogen daar niet met lege handen komen; 17 ieder moet
geven naar de mate waarin de HEER, uw God, hem heeft gezegend. 18 Stel in alle
steden die de HEER, uw God, u in uw stamgebieden zal geven, rechters en griffiers
aan, die zorg moeten dragen voor een zuivere rechtspraak.19 U mag de rechtsgang
niet beïnvloeden en niet partijdig zijn. U mag geen steekpenningen aannemen,
want steekpenningen maken het oog van de wijze blind en de stem van de
rechtvaardige vals. 20 Zoek het recht en niets dan het recht. Dan zult u in leven
blijven en mag u het land dat de HEER, uw God, u zal geven, in bezit nemen.
Antwoordpsalm: Psalm 82
Koor: Verhef U, God, spreek recht op aarde

Allen:
Koor:

Allen:
Koor:

V
God staat op in de hemelse raad,
hij spreekt recht in de kring van de goden:
Hoe lang nog oordeelt u onrechtvaardig
en kiest u partij voor wie kwaad doen?
Verhef U, God, spreek recht op aarde.
Doe recht aan weerlozen en wezen,
kom op voor verdrukten en zwakken,
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Allen:
Koor:

Allen:
Koor:

Allen:

bevrijd wie weerloos zijn en arm,
red hen uit de greep van wie kwaad wil.
Verhef U, God, spreek recht op aarde.
U toont geen inzicht, geen begrip,
en doolt in duisternis rond,
de aarde wankelt op haar grondvesten.
Verhef U, God, spreek recht op aarde.
Ooit heb ik gezegd: ‘U bent goden,
zonen van de Allerhoogste, allemaal.’
Toch zult u sterven als mensen,
ten val komen als aardse vorsten.
Verhef U, God, spreek recht op aarde,
alle volken behoren U toe.
Verhef U, God, spreek recht op aarde.

Evangelielezing: Lucas 4:14-21 Allen staan
14

Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem
verspreidde zich in de hele streek. 15 Hij gaf onderricht in de synagogen en werd
door allen geprezen. 16 Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en
volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om
voor te lezen, 17 werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij
rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:
18
‘De Geest van de Heer rust op mij,
want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven,
19
om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’
20
Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de
ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. 21 Hij zei tegen
hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’
Zingen: Jubilate Deo, Adam Grumpelzhaimer
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Overdenking
Stilte
Oceaandrum
Zingen: Luister naar de wind, Lied 936: 1, 2 en 4 (uit Indonesië), Liedboek 2013
Inzameling van offergaven
Muziek tijdens de inzameling: Magnificat van R. Vaughan Williams
Kinderen komen terug
Vredeswens
Credo staand
Allen:
Ik geloof in God
die liefde is
en die de aarde
heeft toevertrouwd
aan alle mensen.
Ik geloof in Jezus Christus
die gekomen is
om ons heel te maken
en ons te bevrijden
van alle onderdrukking.
Ik geloof in de Geest van God
die werkt in en door allen
die zich toekeren naar de waarheid.
Ik geloof in de belofte van God
dat Hij uiteindelijk zal vernietigen
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de macht van de zonde in ons allen
en dat Hij op zal richten
het rijk van gerechtigheid en vrede
voor de hele mensheid.
Indonesië (bewerking Wim van der Zee)
Gebeden
Gezongen acclamatie:

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.
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Zingen: Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
GVL 564, OKGZ 661, Liedboek 655 (staand)
Wegzending
Koren: The Lord bless you and keep you, John Rutter
The Lord bless you and keep you,
the Lord make His face to shine upon you,
and be gracious unto you.
The Lord lift up the light
of His countenance upon you
and give you peace.
Amen.
Zegen
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Voorgangers:

Pastoor Jules Dresmé
Monika Rietveld
Dominee Heleen Weimar
Pastoor Wietse van der Velde

Muziek:

Het OLVOO-koor o.l.v. Hester Westra
Cantorij van de Regenboogkerk o.l.v. Arno Rog
Jaap Jan Steensma, orgel

Kinderdienst:

Annet Bleumink, Yvonne Hoek en
Booike Wiersma

Kinderoppas:

Annet Thesing en Elienne Mol
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