Oecumenische Vesper 40-dagentijd 2019
Zondag 17 maart
VERZOENING

Rooms Katholieke St. Vituskerk Naarden
Voorganger
Lector
M.m.v.
Orgel

: ds. Véronique Lindenburg, Protestantse Gemeente Naarden
: Silvia van Beusekom-Dekker
: St. Vituskoor o.l.v. Nico Brinker
: Willem Vonk
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Orgel: Andante in F KV 616
Welkom
Bemoediging en groet:
V: Heer onze God, wie zijn wij zonder U?
A: Onze geest heeft uw licht nodig, onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede.
V: Wij zoeken uw genade, wij willen op u vertrouwen.
A: Amen.
Lied 536 vers 1, 2 en 4
Inleiding op de viering
Lied 561 vers 1, 2, 4, 5
Lezing: 2e Brief van Paulus aan de Korinthiers 5:14-19
dan is het voor God; zijn we bij zinnen, dan is het voor u. 14Wat ons drijft is de
liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen
is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, 15en dat hij voor allen is
gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor
hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. 16Daarom beoordelen we
vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld; ook Christus
niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden.17Daarom ook is
iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het
nieuwe is gekomen. 18Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met
zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. 19Het is God die
door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar
overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de
verzoening toevertrouwd.
St. Vituskoor zingt “Adoramus te”
Overweging
Stilte
Lied Tussentijds 152 vers 1, 2 en 3
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Gebed + Oecumenisch 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.
St. Vituskoor zingt “Veni Jesu”
Slotwoord
Lied 543 vers 1, 2 en 3
Zegen en gezongen ‘amen’
Orgel: Basse de trompette

De collecte aan het eind van de dienst is bestemd voor De Poorters van Naarden
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie of thee.
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