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Welkom
Intochtslied: Vrede voor jou
Vrede voor jou hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn;
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed voor jou, voor iedereen !
Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrij uit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen één te klein.
Dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal wij leven van elkaar !
Jij die ons kent, jij die ons aanvoelt,
jij die de hele wereld draagt.
Kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt:
tijd om te leven, kans om te zijn,
een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn !
GROET:
v. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze
Heer
a. AMEN
BEMOEDIGING en DREMPELGEBED
v. Onze hulp in de Naam van de Heer
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v. Eeuwige God, wij die U nooit hebben gezien
a. ZIE ONS HIER BIJEEN
v. die Bron van leven wordt genoemd
a. DOE ONS LEVEN IN VREDE
v. die hebt gezegd: Ik zal er zijn –
a. WEES HIER AANWEZIG. AMEN.
Inleiding op de dienst: Vrede verbindt verschil
Kyriegebed

Lied door Gawla Hanna God ik wacht op U
God ik wacht op U
Uw woorden zijn een lamp voor mij
Die mij naar het licht leiden
U bent de bron van mijn hoop
kinderen in het midden
Luisteren naar: Als hij kon toveren, Herman
van Veen
Kinderen gaan naar de nevendienst
Openingsgebed
Vertelling: Daniël 1: 1 – 21
Muziek Lied 419 Wonen overal nergens thuis
Lezing: Matteüs 20: 1 – 16 (Arabisch)
1Het

is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het
ochtendgloren op uit trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. 2Nadat
hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen was,
stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en
toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, 4zei hij ook tegen hen:
“Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn.”
5En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en
drie uur later weer, en handelde als tevoren. 6Toen hij tegen het elfde uur van
de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij
vroeg hun: “Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?” 7“Niemand
wilde ons in dienst nemen,” antwoordden ze. Hij zei hun: “Gaan jullie ook
maar naar de wijngaard.” 8Toen de avond gevallen was, zei de heer van de
wijngaard tegen zijn rentmeester: “Roep de arbeiders bij je en betaal hun het
loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten.” 9En zij die er
vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarie.
10En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze
dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarie.
11Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen:
12“Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons
behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben
volgehouden.” 13Hij gaf een van hen ten antwoord: “Beste man, ik behandel je
toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één
denarie? 14Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten nu

eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. 15Of mag ik met mijn geld niet doen
wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben?” 16Zo zullen de laatsten de
eersten zijn en de eersten de laatsten.’
Kort orgelspel lied 991 De eersten zijn de laatsten
Overdenking
Muziek: The servant Song
1. Brother, sister, let me serve you;
let me be as Christ to you;
pray that I may have the grace to
let you be my servant too.
2. We are pilgrims on a journey,
and companions on the road;
we are here to help each other
walk the mile and bear the load.
3. I will hold the Christlight for you
in the nighttime of your fear;
I will hold my hand out to you,
speak the peace you long to hear.
4. I wil! weep when you are weeping;
when you laugh I'll laugh with you;
I will share your joy and sorrow,
till we've seen this journey through.
6. Brother, sister, let me serve you;
let me be as Christ to you;
pray thatl may have the grace to
let you be my servant too.

1. Broeder, zuster, laat me voor jou zorgen
Laat me als Christus voor je zijn
Bid dat ik het lef mag hebben
jou ook voor mij te laten zorgen
2. Wij zijn pelgrims op reis
Reisgenoten onderweg
We zijn hier om elkaar te helpen
Om de weg af te leggen en de last te dragen

3. Ik zal het Christus-licht voor je dragen
In het duister van jouw angst
Ik strek mij hand naar je uit
Zeg je de vrede toe waar je naar verlangt
4. Ik huil als jij huilt
Als jij lacht lach ik met je mee
Ik deel je vreugde en je zorgen
Tot aan het eind van onze reis
6. Broeder, zuster, laat me jou dienen
Laat me als Christus voor je zijn
Bid dat ik de genade mag hebben
Om mij ook door jou te laten dienen
Mededelingen
Kinderen komen terug uit nevendienst
Gebeden
• Voorbeden
• Stil Gebed
• Onze Vader (ieder in zijn eigen taal)
Vredesgebed
God van alle mensen,
dat wij allen hier
en op alle andere plaatsen
op deze aarde
ons verbonden mogen weten
in Uw grenzeloze Verlangen
naar Vrede
God van alle mensen,
dat wij allen
zo verschillend als wij zijn
ons verbonden mogen weten
in Uw Geest
van aanhoudende
en volhoudende Adem

God van alle mensen,
Dat wij allen vanuit
Uw grenzeloze Bewogenheid
in beweging mogen komen
naar U
en naar elkaar
God van alle mensen
dat wij er zo mogen zijn
voor elkaar
ons verbonden wetende
met alles wat ademt
op Uw lieve aarde
zo bidden wij
in Vredesnaam
Amen
Slotlied: Ga nu heen in vrede
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Aan uw dagelijks leven,
uw gezin, uw werk,
wilt u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden,
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

Zegenwens: Litouwse Zegen
Bij jezelf zijn
Zegen uit de hemel ontvangen en over je uitgieten
Zegen uit de aarde ontvangen en over je uitgieten
Zegen zaaien naar links en naar rechts
Twee aan twee: zegen geven en zegen ontvangen
Samen handen omhoog om een schaal te vormen
Terug naar jezelf
Zegen, gevolgd door:

Medewerking door
Simone Yallop, Anglicaanse gemeente Twente
Hala de Jong, Arabische gemeenschap
Nizaar Gorgis, Arabische gemeenschap
Gawla Hanna, Arabische gemeenschap
Ine Hoek, RK Heilige Geestparochie
Marla van der Wel, Hofkerk
ds. Wim de Jong, Hofkerk
Organist: Cees vd Sluijs
Kindernevendienst: Annigje Beltman
De bloemen in de dienst zijn bestemd voor:
Dinie en Jan Pluimers, Specreyse 7
Erica Schotman, Specreyse 12
Geboren
Op 13 september Steyn Hakkers, zoon van Mandy en Bertram Hakkers,
Couperusstraat 1

Dag van de dialoog 5 november
Dit jaar vanwege de corona helaas zonder maaltijd in kleine groepen, maar
wel met theatervoorstelling Friends To Be….

Oost ontmoet west en visa versa. Wat gebeurt er als een Arabier een
Westerling tegenkomt. Twee acteurs uit verschillende culturen onderzoeken of
zij vrienden kunnen worden. Ondanks of dankzij alle verschillen. Wat moet er
gedeeld worden om elkaar te verstaan. Om te leren. En hoeveel wijn doe je
dan bij de (alcoholvrije) wijn?
Het gaat over respect, identiteit, waarden en normen, participatie en voedt de
discussie over burgerschapsvorming.
19.30 uur Hofkerk Goor
Meldt u aan voor gratis kaarten:bellen of mailen naar Ellen Holkers,
Telefoon: 06-10374615
e-mail: goorindialoog@gmail.com
website:www.kleurrijkindehof.nl

