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Programma Landelijke ontmoetingsdag 
zaterdag 4 maart 2017, 10.30 - 15.15 uur.

Welkom door de voorzitter, dhr. Gerben Dijkstra

Opening:

God, Behoeder van alle leven, Gott, Hüter allen Lebens,
zie onze wereld, sieh unsere Welt,
zie  uw mensen:  sieh Deine Menschen:
verdwaald, verdwaasd, verirrt, verstört,
ontheemd, vervreemd.  heimatlos,  entfremdet.

Keer ons ten goede, God,  Verändere uns zum Guten, Gott,
en zet ons, opnieuw, op het spoor  und führe uns wieder auf die richtigen 
van waarachtig leven.  Wege, die zu einem wahrhaftigen 
 Leben leiten. 
Maak ons tot mensen die goed doen,  Mach uns zu Menschen, die Gutes tun,
die leven doorgeven en beschermen,  die Leben beschützen und weitergeben
die een zegen zijn voor elkaar, und einander zum Segen werden
tot eer van uw Naam. zur Ehre Deines Namens.

Uit: Zeggen en zwijgen – oecumenisch gebedenboek voor alledag

Lied:
‘Een mens te zijn op aarde’ van Willem Barnard.   (geb. 1920)
                  (We zingen alleen de verzen in de linker kolom.)

1. 
Ein Mensch zu sein auf Erden Een mens te zijn op aarde 
in dieser bösen Zeit  in deze wereldtijd, 
heißt ganz auf Gnade leben, is leven van genade
weitab von Ewigkeit, buiten de eeuwigheid,
heißt auf die Stimme hoffen, is leven van de woorden 
die einst vom Himmel fuhr, die opgeschreven staan,  
und so wie Jesus werden, en net als Jezus worden 
tasten in seiner Spur. die ‘t ons heeft voorgedaan. 

2.
Een mens te zijn op aarde Ein Mensch zu sein auf Erden
in deze wereldtijd, und irdisch zu bestehn
is komen uit het water heißt aus dem Wasser kommen
en staan in de woestijn, und in die Wüste gehn:
geen god onder de goden, nicht Gott im Kreis der Götter
geen engel en geen dier, noch Engel ohne Blut,
een levende, een dode, nicht Tier und blinder Töter -
een mens in wind en vuur. nur Mensch, in Wind und Glut.
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3. 
Ein Mensch zu sein auf Erden Een mens te zijn op aarde
und mit dem Staub verwandt in deze wereldtijd,
heißt seinen Tod annehmen dat is de dood aanvaarden,
und Hunger, Frost und Brand, de vrede en de strijd,
die Tage und die Nächte, de dagen en de nachten,
den Frieden und den Streit, de honger en de dorst,
die Fragen und die Ängste, de vragen en de angsten,
Durst nach Gerechtigkeit. de kommer en de koorts.

4.
Een mens te zijn op aarde Ein Mensch zu sein auf Erden
in deze wereldtijd, in dieser argen Welt
dat is de Geest aanvaarden heißt Gottes Geist annehmen,
die naar het leven leidt: der auf die Schwachen fällt,
de mensen niet verlaten, heißt Menschenbrüder lieben,
Gods woord zijn toegedaan, auch wenn sie irregehn,
dat is op deze aarde und mit “Es steht geschrieben”
de duivel wederstaan. dem Bösen widerstehn. 

Voorstelronde  door de secretaris, mevr. Joke Brederveld.

Het thema ingeleid: 
Vanmorgen is de centrale vraag of oecumene aan de basis nog een actuele 
uitdaging is voor de plaatselijke gemeente. 
Een citaat van Herman Korteweg in dit verband (rond 1980):

Contacten op het grondvlak tussen gemeenten en gemeenteleden zijn van 
grote betekenis voor de kerk en voor de oecumenische verbondenheid. 
Ze zijn een aanvulling op en een noodzakelijk vervolg op de oecumenische 
contacten van kerkleiders en deskundigen.

Kontakte an der Basis zwischen Gemeinden und deren Gliedern sind von großer 
Bedeutung für die Kirche und die ökumenische Verbundenheit. Sie bilden eine 
Ergänzung und eine unerlässliche Fortsetzung der ökumenischen Verbindungen 
von Kirchenleitern und Sachverständigen. 

Inleiding door ds. Pierre Eijgenraam:
Gemeentecontacten: niet meer van deze tijd?

Pierre Eijgenraam is predikant van de Prot. Wijkgemeente Arnhem-Zuid en 
daarmee actief betrokken bij het gemeentecontact met Zwickau.

(Er is van de lezing een samenvatting beschikbaar.)
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Lied:

Inbreng van onze gasten uit Duitsland
We hopen dat aanwezig zullen zijn: 
uit de Nordkirche Pastorin Christa Hunzinger, Helmuth Schröder en Pf. Tilman Jeremias 
en uit de EKBO Johannes Müller uit Guben (partnergemeente van Beverwijk). 
Zij krijgen de gelegenheid vanuit hun eigen ervaring te reageren op het thema van deze 
ontmoetingsdag.

Mededelingen
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Lied
‘Komm Herr segne uns’         ‘God schenk ons de kracht’
          (We zingen alleen de verzen in de linker kolom.)

1.
God, schenk ons de kracht Komm Herr segne uns
dicht bij U te blijven, dass wir uns nicht trennen
dan zal ons geen macht sondern überall
uit elkander drijven.  uns zu dir bekennen.
Zijn wij in U een, Nie sind wir allein,
samen op uw wegen stets sind wir die Deinen.
dan wordt ons tot zegen Lachen oder Weinen
lachen en geween. wird gesegnet sein.

2.
Keiner kann allein Niemand kan alleen,
Segen sich bewahren. Heer, uw zegen dragen;
weil du reichlich gibst zegen drijft ons heen
müssen wir nicht sparen. naar wie vrede vragen.
Segen kann gedeihn Wat Gij schenkt wordt meer
wo wir alles teilen naar gelang wij delen,
schlimmen Schaden heilen horen, helpen, helen, -
lieben und verzeihn. vruchtbaar in de Heer.

3.
Vrede, vrede laat Frieden gabst du schon
Gij in onze handen, Frieden muss noch werden
dat wij die als zaad wie du ihn versprichst
dragen door de landen, uns zum Wohl auf Erden.
zaaiend dag aan dag, Hilf, dass wir ihn tun,
zaaiend in den brede, wo wir ihn erspähen -
totdat in uw vrede die mit Tränen säen,
ons hart rusten mag. werden in ihm ruhn.

4.
Komm Herr segne uns God, schenk ons de kracht
dass wir uns nicht trennen dicht bij U te blijven,
sondern überall dan zal ons geen macht
uns zu dir bekennen. uit elkander drijven.
Nie sind wir allein Zijn wij in U een,
stets sind wir die Deinen. samen op uw wegen
Lachen oder Weinen dan wordt ons tot zegen
wird gesegnet sein. lachen en geween.

Lunchpauze tot 13.15 uur   -   onderlinge ontmoeting
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Middagprogramma

Discussie over het thema van deze ontmoetingsdag, waarbij ook de ervaringen van 
de eigen plaatselijke gemeenten aan de orde kunnen komen.

Bericht zur Lage   door mevr. Juliane van der Mossel.

Theepauze

Andacht     voorbereid door de dames Eef Dijk en Leny de Pijper.

We sluiten met elkaar deze dag af.    

We ontsteken de kaars en worden stil voor God.

En we bidden:

Hemelse Vader,
U nodigt ons uit om stil te zijn bij U,
Om tijd te nemen voor U,
Om stil te staan bij alles wat er gebeurt, 
Om te luisteren naar U.
Wij weten dat Uw hand niet loslaat
Wat U aan ons begon.
Wees ons nabij in dit moment van bezinning.
Vanuit die inkeer en die rust kunnen we verder.
Beziel ons, zodat wij hernieuwd verder gaan
Met wat op onze weg komt.

We zingen:     Psalm 103 : 1 

Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
Laat al wat binnen in mij is Hem eren,
Vergeet niet hoe Zijn liefde u heeft geleid,
Gedenk Zijn goedheid, die u wil vergeven,
Die u geneest, die uit het graf uw leven
Verlost en kroont met goedertierenheid.  

    
We lezen verder in deze psalm:       (uit: De Nieuwe Bijbelvertaling, NBG 2004)

Hij vergeeft u alle schuld, 
Hij geneest al uw kwalen, 
Hij redt uw leven van het graf, 
Hij kroont u met trouw en liefde, 
Hij overlaadt u met schoonheid en geluk, 
uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.  
De Heer doet wat rechtvaardig is, 
Hij verschaft recht aan de verdrukten. 
Hij maakte aan Mozes Zijn wegen bekend, 
Aan het volk van Israël zijn grootse daden. – 6



Barmherzig  und  gnädig  ist  der Herr,
Geduldig und von grosser Güte.
Er wird nicht für immer hadern,
Noch ewig zornig bleiben.
Er hat uns die Schuld vergeben
Und schenkt uns neues Leben.
So fern der Morgen ist vom Abend,
Lässt Er unsre Übertretungen von uns sein.

We zingen:     Psalm 103 : 5

Zoals een vader, liefdevol zijn armen
Slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen,
Slechts leven op de adem van Zijn stem.’

En we lezen:

Maar de Heer is trouw aan wie Hem vrezen,
Van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste,
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit.  Amen.

We zingen:  Lied 863            ( Lied 320 in het Duitse Liedboek)

Nu laat ons God de Here     dankzeggen en Hem eren,
Want goed zijn alle dingen    die wij van Hem ontvingen.

Want lijf en ziel en leven    heeft ons de Heer gegeven.
Hij zal ze ook bewaren     in allerlei gevaren.

Een arts is ons gegeven     die zelve is het leven:
Christus, voor ons gestorven,    heeft ons het heil verworven.

Hij heeft aan ons vergeven      de schuld en schenkt ons leven.
Bij U, o God bezitten     wij schatten ongeweten.

Wij bidden U, Algoede:  wil altijd ons behoeden;
De kleinen en de groten,     houd ze in Uw hart besloten.

Bewaar ons in Uw waarheid,    geef ons op aarde vrijheid,
Met alle mensen samen    Uw rijk , Heer, te beamen.
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Wij willen samen bidden:

Vanwege alles wat er in onze grote wereld gebeurt
aan oorlogsgeweld en economische strijd,
aan tegenstellingen tussen volken en godsdiensten,
aan schending van natuur en milieu,
aan ruzie en verbaal geweld,
aan onbegrip en stilzwijgen

daarom bidden wij om recht,
om adem, om herschepping, om geestkracht.

Grote God, wij danken U voor alles wat we van U ontvangen;
voor de vrijheid en vrede waarin we mogen leven.
Wij danken U voor de talenten en gaven die U ons hebt gegeven.
Dank U voor Uw liefde, elke dag weer.
Amen.

We zingen :     Lied  423 :
     

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 à Dieu!

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 à  Dieu!

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 à Dieu !

                                                      

Fijn, dat u vandaag bij ons was !  

We wensen u een voorspoedige thuisreis en vreugdevolle contacten toe !
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