Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

Landelijke ontmoetingsdag
2 oktober 2021
in de Open Poort in Harmelen

“Vrijheid verbindt”

Landelijke ontmoetingsdag 2 oktober 2021
“Vrijheid verbindt”
Ochtendprogramma
10.00 Inloop in ‘De Open Poort’, aanmelden, koffie/thee en ontmoeting.
10.30 Welkom en opening door de voorzitter van de Landelijke Werkgroep
Bert Companjen.
We zingen lied 217 : 1, 2 en 3.
10.40 Ds. Alke Liebich: “Vrijheid verbindt”.
11.30 Gelegenheid om koffie/thee te halen.
11.40 Discussie over de toekomst en
uitwisseling van ervaringen van partnergemeenten.
12.20 Huishoudelijke mededelingen.
We zingen lied: Vertraut den neuen Wegen
12.25 Lunch en informele ontmoeting
Middagprogramma
13.15 Matthijs Glastra vertelt over de Europäische Bibeldialoge.
13.30 Bert Kuipers vertelt over de Coventrybeweging.
14.10 Koffie-theepauze
14.30 Andacht en afsluiting.

De samenzang wordt op de piano begeleid door
Bram van Dijk.
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Ochtendprogramma
Welkom en opening door de voorzitter Bert Companjen.
We zingen lied 217 : 1, 2 en 3

2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en brcht Hij ons tezamen,
God onze Vader.
3. Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.
Ds. Alke Liebich: “Vrijheid verbindt”.
Wie is Alke Liebich?
Ik ben Alke Liebich, predikant en LVSC-supervisor.
Ik ben geboren in 1963 in Berlijn. Inmiddels woon
ik ruim 30 jaar in Nederland. Sinds 1992 werk ik als
predikant. Nu in Amersfoort bij de Johanneskerk, een
vrijzinnige combinatiegemeente. Daarvoor werkte in
bij de Protestantse gemeente in Rijswijk (ZH) en bij de
Paaskerk in Oss.
Ik ben getrouwd met Ids Smedema en ben moeder van twee volwassen zoons.
Meer over mij kun je vinden op de website van mijn werk in de kerk.
Ik ben ook voorzitter van de VVP.
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Gelegenheid om koffie/thee te halen.
Discussie over de toekomst en uitwisseling van ervaringen
van partnergemeenten.
Huishoudelijke mededelingen.
Zingen : Vertraut den neuen Wegen (EGB 395 : 1, 2, 3 )
(melodie van Lied 864: Laat ons de Heer lofzingen..)
1. Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist,
weil leben heisst: sich regen, weil leben wandern heisst.
Seit leuchtend Gottes bogen am hohen Himmel stand
sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land.
2. Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit !
Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid.
Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht,
Der wird uns dahin leiten wo er uns will und braucht.
3. Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt !
Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land.
Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit.
Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit.
Tot 13.15 uur: Lunch en informele ontmoeting.

Middagprogramma
Matthijs Glastra vertelt over de Europäische Bibeldialoge.
Bert Kuipers vertelt over de Coventrybeweging.
Koffie-/theepauze.
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Andacht op de Ontmoetingsdag 2021 van de LWG Nederland – Duitsland
Muziek
Aansteken van de kaars : ‘Het licht van Christus verlichte ons samenzijn’ .
Stilte
Bemoediging :
Wij komen samen in de Naam van de Vader
die ons tot leven heeft geroepen,
de Zoon die ons in liefde tegemoet komt
en de Heilige Geest die ons bezielt tot vergeving.
Zingen : Lied 1010 : 1 en 2
1. Geef vrede, Heer, geef vrede,
Al wordt het recht beleden ,
Het onrecht heerst op aarde,
ontluistert elke waarde,

Amen.

de wereld wil slechts strijd.
de sterkste wint het pleit.
de leugen triomfeert,
o, red ons, sterke Heer.

2. Geef vrede , Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang,
er wordt zoveel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein ;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen !
Lezen : Micha 4 : 1 – 4
Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan,
verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen.
Volken zullen samenstromen , machtige naties zullen zeggen :
‘Laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jakobs God.
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen.’
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heer.
Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, over grote en verre naties een
oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers
en hun speren tot snoeimessen. – Geen volk zal nog het zwaard trekken
tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is.
Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom,
door niemand opgeschrikt,
want de Heer van de hemelse machten heeft gesproken.
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Zingen : Lied 991 : 1, 4 en 6
1. De eersten zijn de laatsten, wie na komt gaat voorop,
Zij moeten zich niet haasten, die leven van de hoop.
4. Het onderste komt boven, de torens vallen om,
het woord is aan de doven, de waarheid aan de droom.
6. Zo hoog zijn Gods gedachten, zij gaan de tijden door,
wie voor was blijft ten achter, wie achterbleef gaat voor.
Gebed : Wij bidden het Gebed om Vergeving uit Coventry :
‘ Allen hebben gezondigd en ontberen de nabijheid Gods.’
De haat die natie van natie scheidt, ras van ras en bevolkingsgroep
van bevolkingsgroep,
Allen : Vader , vergeef.
De begeerte van volken en naties om te bezitten wat niet van hun is,
Allen : Vader , vergeef.
De hebzucht, die mensen uitbuit en de aarde verwoest,
Allen : Vader , vergeef.
Onze afgunst op de voorspoed en het geluk van anderen,
Allen : Vader , vergeef.
Onze onverschilligheid in de zorg voor de gevangene, de thuisloze,
de vluchteling
Allen : Vader , vergeef.
De lust die de lichamen van mannen, vrouwen en kinderen onteert,
Allen : Vader , vergeef.
De hoogmoed, die leidt tot vertrouwen op onszelf en niet op God,
Allen : Vader , vergeef.
‘Wees goed voor elkaar en vol medeleven ;
vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.’
Zingen :

Lied 547 : 4 en 5
4. Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht,
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
5. Want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
Maar de hemel draagt ons , liefde wordt niet moe.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
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Lezen : Dietrich Bonhoeffer schreef :
‘Iedere nieuwe morgen is een nieuw begin van ons leven.
Iedere dag is een afgerond geheel.
De dag van vandaag is de grens van onze zorgen en moeiten.
Hij is lang genoeg om God te vinden of te verliezen,
en om geloof te behouden.
Daarom schiep God dag en nacht,
Opdat wij niet tot in het oneindige moeten ronddolen,
Maar ’s morgens al het doel van de avond voor ons zouden zien oplichten.’
Gebed :
‘Heer, onze God, wij danken U, dat U ons kent en met ons mee gaat,
waar wij ook zijn.
Wij danken U voor onze ontmoetingen dichtbij en ver weg, over grenzen heen.
Wij danken U voor de velen die ons erin voorgingen om de wonden van de
geschiedenis te helen. Wij bidden om kracht om dit vredeswerk voort te zetten.
Ook denken wij aan allen die ons ontvallen zijn, in het bijzonder denken wij
hier aan Frank Nagelhout, die vorig jaar nog onze gastheer was.
Wilt U Bep en haar kinderen nabij zijn in dit grote gemis.
Wilt u zijn met allen die het moeilijk hebben, wilt U hen troosten en helpen
op U te vertrouwen,
zoals Uw zoon deed die ons leerde te bidden:
‘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.’
Zingen : Lied 423 : 1 en 2.
1. Nu wij uiteengaan vragen wij God:
		
ga met Uw licht voor ons uit !
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: Ga met God !
Vaya con Dios en a Dieu !
2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God :
Ga met uw licht voor hen uit !
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God ! Vaya con Dios en a Dieu !
-7-

Zegen :

De Eeuwige zegene ons
allen : opdat wij op de weg van de vrede gaan
De Eeuwige sta ons bij en geve ons moed
allen : overal waar wij ten hemelschreiend onrecht zien.
De zegen van de eeuwige ruste op al wat leeft
allen : opdat deze wereld zal veranderen naar Zijn wil.
Amen.

Zingen :
		

Lied 423 : 3
3. Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis !
Voor al wie kwamen onder dit dak : Ga met God !
Vaya con Dios en a Dieu !

We doven de kaars en wensen elkaar : wel thuis en ‘auf Wiedersehen’.

www.gemeentecontacten.nl
www.kerkcontacteneuropa.nl
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