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Landelijke ontmoetingsdag 2 maart 2019 

“Verder… en hoe!?”
Ochtendprogramma: 
Vanaf 10.00 uur inloop in ‘de Open Poort’

 Aanmelden, koffie/thee en ontmoeting

10.30 Welkom door Dirk Jorissen

 We zingen een Morgenlied 

 Openingslied 

 Enkele mededelingen door Joke Brederveld

10.40 Michael van der Werf: “Eén kerk, twee culturen?”

 Gelegenheid om in gesprek te gaan met Michael.

11.30 Gelegenheid om koffie/thee te halen. 

11.40 Dirk Jorissen: “Inzicht en visie in en op de gemeentecontacten”.

12.00 Reacties op de woorden van Dirk 

 We zingen een lied 

 Mededelingen – lied 

12.30  Vor dem Essen: Gebet

 Lunch en informele ontmoeting.

Middagprogramma

 Nach dem Essen: Gebet

13.30 Discussie over de toekomst en uitwisseling van ervaringen 

 van partnergemeentes

14.10 Koffie-/theepauze

14.30 Afscheid van Jan Willem Fortuin

 Aansluitend Andacht en afsluiting

 

De samenzang wordt op de piano begeleid door 

Bram van Dijk.
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Ochtendprogramma 
Welkom door Dirk Jorissen.

We zingen een Morgenlied: lied 455 EKG  (op de wijs van: Morning has broken)

1. Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang.
    Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt.
    Dank für die Lieder, Dank für den Morgen,
    Dank für das Wort, dem beides entspringt.

2. Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet.
    So lag auf erstem Gras erster Tau.
    Dank für die Spuren Gottes im Garten,
    grünende Frische, vollkommnes Blau.

3. Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen,
    Glanz, der zu mir aus Eden aufbricht!
    Dank überschwenglich, Dank Gott am Morgen!
    Wiedererschaffen grüßt uns sein Licht.

Enkele mededelingen door Joke Brederveld

Michael van der Werf: “Eén kerk, twee culturen?”
Michael van der Werf is voorzitter van de  Deutsche Evangelische Gemeinde in 
Amsterdam en Rotterdam en zal iets vertellen over (de geschiedenis van)  zijn 
gemeente(s) en verschillen tussen Duitsland en Nederland.

    Gelegenheid om in gesprek te gaan met Michael.

Gelegenheid om koffie/thee te halen. 

Dirk Jorissen: “Inzicht en visie in en op de gemeentecontacten”.

    Reacties op de woorden van Dirk. 

We zingen lied EKG 279: 1, 4 (= Psalm 66)

     1. Jauchzt, alle Lande, Gott zu ehren,
 rühmt seines Namens Herrlichkeit,
 und feierlich ihn zu erklären,
 sei Stimm und Seite ihm geweiht.
 Sprecht: Wunderbar sind deine Werke,
 O Gott, die du hervorgebracht;
 auch Feinde fühlen deine Stärke
 und zittern, Herr, vor deiner Macht.
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      4.  Rühmt, Völker, unsern Gott; lobsinget, 
 jauchzt ihm, der uns sich offenbart, 
 der uns vom Tod zum Leben bringet, 
 vor Straucheln unsern Fuß bewahrt. 
 Du läuterst uns durch heißes Leiden, 
 wie Silber rein wird in der Glut, 
 durch Leiden führst du uns zu Freuden; 
 ja alles, was du tust, ist gut.

Mededelingen 

Zingen : Lied 416 (Liedboek)

Gebet vor dem Essen: 

Aller Augen warten auf dich, Herr, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. 

Du tust deine Hand auf uns, sättigst alles was lebt, nach deinem Wohlgefallen.

Tot 13.30 uur: Lunch en informele ontmoeting.
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Middagprogramma

Gebet nach dem Essen: 

Dir sei, o Gott, für Speis und Trank, für alles Gute Lob und Dank.

Du gabst, du willst auch künftig geben: Dich preise unser ganzes Leben.

Discussie over de toekomst en uitwisseling van ervaringen van partnergemeentes

Koffie-/theepauze

Afscheid van Jan Willem Fortuin.

 

Andacht en afsluiting

We ontsteken de kaars en zijn stil ……       

‘ Die nooit te ver zijt  om ons te horen - ,
Wees als een licht  hier in ons midden.’    
Und der Friede des Herren sei mit uns allen .
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   Zingen : Lied 275 : 1, 2 en 5.
 1.  Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig   
     en hoe onzegbaar ons nabij.   
     Gij zijt gestadig met ons bezig,  
      onder Uw vleugels rusten wij.

2.  Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
      niet hoog en breed van ons vandaan.
      Gij zijt zo mens’lijk in ons midden    
     dat Gij dit lied wel zult verstaan.    

5.  Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig   waar ook ter wereld mensen zijn.
      Blijf zo genadig met ons bezig,    tot wij in U volkomen zijn.

Als Kyrie-gebed lezen we de tekst van Lied 281, waarbij we allen het ´Kyrie Eleison´ uit-
spreken.

Wij zoeken hier Uw aangezicht, God houd Uw oog op ons gericht:  Kyrie eleison !
Wanneer het donker ons verrast, houd ons dan in Uw goedheid vast:  Kyrie eleison !
Gij roept ons met een nieuwe naam  uit dit genadeloos bestaan:  Kyrie  eleison ! 
Dat ieder die zich tot U wendt  de gloed van Uw genade kent.            Kyrie  eleison !
De  zon straalt van uw aangezicht  en zet ons leven in Uw licht.         Amen. Halleluja !
Ontvlam in ons en vuur ons aan!  Getroost zullen wij verder gaan.   Amen. Halleluja !

Zingen  Lied 513  : God heeft het eerste woord. 

1. God heeft het eerste woord  ,  
    Hij heeft in den beginne,  het licht doen overwinnen.     
    Hij spreekt nog altijd voort

2. God heeft het eerste woord.   
    Voor wij ter wereld kwamen,  riep Hij ons reeds bij name.
    Zijn roep wordt nog gehoord.

3. God heeft het laatste woord.
    Wat Hij van oudsher zeide   wordt aan het eind der tijden
     in heel Zijn rijk gehoord.

4. God staat aan het begin
    en Hij komt aan het einde.   Zijn woord is van het zijnde,
    oorsprong en doel en zin.
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Lezen  :   Psalm 100

Zingen :  Lied 117d :    Laudate omnes gentes,  laudate Dominum
         Laudate omnes gentes,  laudate Dominum

Lezen  :   Lucas  12 : 22 – 32

Zingen :  Lied 981  : Zolang er mensen zijn op aarde ….

1. Zolang er mensen zijn op aarde,     zolang de aarde vruchten geeft,
    Zolang zijt Gij ons aller Vader,        wij danken U voor al wat leeft.

2. Zolang de mensen woorden spreken,    zolang wij voor elkaar bestaan,
    Zolang  zult Gij ons niet ontbreken,       wij danken U in Jezus’ naam.

4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,      Gij redt de wereld van de dood.
    Gij hebt Uw Zoon aan ons gegeven,     Zijn lichaam is het levend brood.

5. Daarom moet alles U aanbidden,         Uw liefde heeft het voortgebracht,
     Vader, Gijzelf zijt in ons midden,          o Heer, wij zijn van Uw geslacht.

Gebeden, afgesloten door het gezamenlijk bidden van Vater unser...

Vater  unser im Himmel,   
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.     
Dein Wille geschehe  wie im Himmel,  so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
in  Ewigkeit.    Amen

We zingen Lied  418 in het Duits: Komm Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen.

1.  Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen,
sondern überall uns zu dir bekennen, 
nie sind wir allein,  stets sind wir die Deinen.
Lachen oder Weinen  wird gesegnet sein.

2.  Keiner kann allein Segen sich bewahren.
Weil du reichlich gibst, müssen  wir nicht sparen.
Segen kann gedeihn,  wo wir alles teilen,
schlimmen Schaden heilen,  lieben und verzeihn.
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3.  Frieden gabst du schon,  Frieden muss  noch  werden,
wie du ihn versprichst  uns zum Wohl  auf Erden.
Hilf, dass wir  ihn tun, wo wir ihn erspähen – 
Die  mit  Tränen  säen, werden in ihm ruhn.

(Text und Melodie: Dieter Trautwein, 1978) 

We doven de kaars.

We wensen iedereen een goede reis naar huis.

www.kerkcontacteneuropa.nl/Duitsland

Neem eens een kijkje op onze website:
met informatie over deze ontmoetingsdag

met de laatste Rondzendbrief en Vermischtes
met gegevens van de ‘Europäische Bibeldialoge’

met verslagen van uitwisselingsdagen met partnergemeenten
met een groot archief met verslagen en foto’s

en nog veel meer.
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