INTRODUCTION – INLEIDING
Thema van de vredesweek: Op weg naar een inclusieve
samenleving
(Met tekst Abedelilah (afkomstig uit Syrië) - Luisteren
en gehoord worden)
JEU D’ORGUE – ORGELSPEL
PRIERE – GEBED
ACCUEIL – WELKOMSTWOORD
ALLUMAGE DES CIERGES - AANSTEKEN VAN
DE KAARSEN

LECTURE BIBLIQUE – SCHRIFTLEZING
Marcus 9, 33-37
CANTIQUE - LIED

INVOCATION – VOTUM (debout - staand)

(647 : Voor mensen die naamloos)

PRÉDICATION – VERKONDIGING
JEU D’ORGUE – ORGELSPEL
PSAUME – PSALM 139

ANNONCES SUR LES COLLECTES –
TOELICHTING OP DE COLLECTES
Destinations :
1.
PAX
2.
Activiteiten van de Waalse gemeente ArnhemNijmegen
U kunt uw gave in de mandjes bij de uitgang deponeren of
overmaken naar de volgende bankrekeningen :
PAX: NL03 TRIO 0390 5150 00
Waalse gemeente: NL 83 ABNA 0483 9420 57 ten name van
Waals Hervormde Gemeente

CANTIQUE – LIED (Alléluia 46-12)
(chanté par soliste – gezongen door solist)
2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij ?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

-

Psalm 139 : 1-6 en 21-24 gelezen uit NBV

gezongen strofe:
14.

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Seigneur, quand j’aurai faim,
Heer, als ik ooit honger heb,
donne-moi quelqu’un à nourrir,
geef me dan iemand om te voeden,
quand j’aurai soif,
als ik ooit dorst heb,
donne-moi quelqu’un à abreuver,
geef me iemand om diens dorst te lessen
et quand j’aurai froid
en als ik het koud heb
quelqu’un à vêtir.
iemand om te kleden
Quand je serai dans la tristesse,
Als ik in somberheid vastzit
donne-moi quelqu’un à relever.
geef me iemand om op te beuren.
Quand mon fardeau me pèsera,
Als ik een zware last op me voel drukken
charge-moi de celui des autres,
leg dan de last van de anderen op mij,

et quand j’aurai besoin de tendresse,
en als ik tederheid nodig heb
qu’on fasse appel à la mienne.
laat er dan een beroep op die van mij worden
gedaan.
Que ta volonté soit ma nourriture,
Moge uw wil mijn voedsel zijn
ta grâce ma force
uw goedheid mijn kracht
et ton amour mon repos.
en uw liefde mijn rustpunt.
Que toute ma vie soit une offrande
Moge heel mijn leven een offer zijn dat voortdurend
perpétuellement tendue vers Toi,
naar U opgaat,
ô Père,
o Vader,
jusqu’au jour où il te plaira de la prendre.
tot aan de dag waarop het u behaagt om het van mij
af te nemen.

PRIERE D’INTERCESSION – VOORBEDEN
Prière d’intercession – Silence - Notre Père
Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader
Keervers bij de voorbeden : 130 d
Uit de diepte roep ik U, Heer, hoor mijn stem.
Onze Vader
We bidden het Onze Vader in de bewoordingen
van lied 369b. We spreken de tekst tot aan de
laatste regels (Want van U is het koninkrijk), die
gezongen worden)

Waalse kerk Arnhem

Culte du 26 septembre 2021
Gezamenlijke viering in het
kader van de vredesweek
Parkstraatgemeente
Doopsgezinde Gemeente
Waalse Gemeeente
Vrijzinnigen Arnhem (NPB)

(Wie hecht aan de Franse bewoordingen, kan de Franse
versie bidden:
Notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié.
Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce
jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne
nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du
mal. )

ZEGEN(BEDE)
CANTIQUE FINAL – SLOTLIED : 419 (in canon)
JEU D’ORGUE – ORGELSPEL
Deze dienst is voorbereid door Els van Essen (lectrix),
Bert Companjen, ds. Pierre Eijgenraam (overweging),
ds. Aly Meijer (tekst PAX-vredeskrant), Martin Kas
(zang).
Organist: Wim Roelfsema

