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INLEIDEND ORGELSPEL 
 
INTREDELIED (samenzang) – Vrede voor jou (AM018c) 

(op melodie Zomaar een dak NLB276)    allen gaan staan   

   

 
 

Niemand komt hier, vrij van het kwade, 
niemand gaat hier straks weer vrijuit. 
Niemand te veel, niemand te weinig, 
niemand te groot, geen één te klein. 
Dit wordt verbeeld in woord en gebaar, 
voor hier en overal. Wij leven voor elkaar! 
 
U die ons kent, U die ons aanvoelt,  
U 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! 
 

WELKOM EN MEDEDELINGEN  
door de Raad van Kerken – André Burghouts 
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KAARSEN WORDEN AANGESTOKEN                          
 
INLEIDING EN BEMOEDIGING 
vg.: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 

vg.:   die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allen: en niet laat varen het werk van zijn handen. 
 

vg.: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus 
de Heer. 

allen: Amen                                                         allen gaan zitten 
 

OPENINGSLIED: Psalm 118 (coupletten 9 en 10) 
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10 De Heer is God, zijn gunst verheugde 
ons oog en hart met vrolijk licht. 
Nu worde 't offer onzer vreugde 
op zijn altaren aangericht. 
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, 
o God, U roemen wijd en zijd. 
Laat aller lof ten hemel rijzen; 
Gods liefde duurt in eeuwigheid. 

 

OPENINGSGEBED 
vg.: God, 

Vandaag staan wij hier  
op de drempel van Uw Huis  
en aarzelen om binnen te gaan. 
Uw vrede is zover te zoeken,  
duisternis heerst op grote plekken.  
Mensen staan op tegen elkaar,  
Uw Schepping zucht en steunt.  
Ook persoonlijke zorgen en twijfels  
dragen wij met ons mee  
als wij deze drempel overgaan.  
 

Goede God,  
wijs ons vandaag opnieuw  
Uw Weg van Vrede. 
Zet ons in beweging  
naar U en elkaar toe. 
Wees aanwezig 
in ons zingen en bidden; 
in uw Woord en in de stilte; 
 in het breken en delen;  
in het geven en ontvangen. 
Beziel ons met Uw Geest,  
Licht voor deze Viering, 
Adem voor Onderweg,  
Bron van ons Verlangen.  
Moge het zo zijn.  
Amen.  
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Kyrie:  AM 489, 

 
Gloria: AM 490
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VERHAAL VOOR OF GESPREK MET DE KINDEREN 
 
GEBED BIJ DE OPENING VAN DE BIJBEL 
vg.: God, dromen over vrede en gerechtigheid 

hebt U in ons hart gelegd. 
Wij bidden U: 
help ons in tijden van onzekerheid en angst 
de hoop en het vertrouwen niet te verliezen. 
Doe ons openstaan voor uw droom van vrede 
en leer ons door tranen heen te geloven 
in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
Amen. 

 

EERSTE SCHRIFTLEZING – Jacobus 3,13 – 4,6 
13Als iemand onder u voor wijs en verstandig wil doorgaan, moet hij dat 
waarmaken door een voortreffelijke levenswandel, door daden van 
wijze zachtmoedigheid. 14Maar als u in uw hart bittere jaloezie en 
eerzucht koestert, laat dan de grootspraak achterwege, die in strijd is 
met de waarheid. 15Die wijsheid komt niet van boven, ze is aards, 
ongeestelijk, ja duivels. 16Want waar jaloezie en eerzucht heersen, daar 
treft men ook onrust en allerlei minderwaardige praktijken aan. 17De 
wijsheid van boven is vóór alles zuiver, maar ook vredelievend, 
vriendelijk, altijd voor rede vatbaar, rijk aan barmhartigheid en aan 
vruchten van goede werken, onpartijdig en oprecht. 18De vrucht van de 
gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. 
41Waar komen bij u die vechtpartijen en ruzies uit voort? Toch alleen uit 
uw eigen hartstochten, die u niet met rust laten? 2U begeert wat u niet 
hebt. U moordt en u zet uw zinnen op wat u niet kunt krijgen. Dan gaat 
u vechten en strijden. U hebt niets, omdat u niet bidt. 3En als u bidt, 
krijgt u niets, omdat u verkeerd bidt, met de bedoeling namelijk om wat 
u krijgt, uit te geven voor uw eigen hartstochten. 4Trouwelozen, weet u 
niet dat vriendschap met de wereld vijandschap met God betekent? Wie 
met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God. 5Of 
meent u dat de Schrift zonder reden zegt: Vol na-ijver verlangt Hij naar 
de Geest die Hij in ons liet wonen? 6Des te rijker is dan ook de genade die 
Hij ons geeft, volgens het woord van de Schrift: God weerstaat de 
hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade. 
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SAMENZANG – Geef vrede, Heer, geef vrede  (NLB1010) 

  
 

Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen! 
 

Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven, bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn. 
 

Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: uw vrede wint de strijd! 
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EVANGELIELEZING – Johannes 17, 6-8 en 20-23 
6Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen uit de wereld, die U Mij 
had toevertrouwd. Ze waren van U, en U hebt hen aan Mij 
toevertrouwd. Ze hebben uw woord ter harte genomen. 7Nu erkennen 
ze dat alles wat U Mij gegeven hebt, van U komt. 8Want de woorden die 
U Mij gegeven had, heb Ik aan hen doorgegeven, en zij hebben die 
aangenomen: ze hebben naar waarheid erkend dat Ik van U ben 
uitgegaan; ze hebben geloofd dat U Mij hebt gezonden. 20Niet alleen 
voor hen bid Ik, maar ook voor degenen die door hun woord in Mij 
geloven: 21dat ze allen één mogen zijn. Zoals U, Vader, in Mij bent en Ik in 
U, zo moeten zij in Ons zijn, zodat de wereld kan geloven dat U Mij hebt 
gezonden.22Ik heb hen laten delen in de heerlijkheid waarin U Mij hebt 
laten delen, opdat ze één mogen zijn zoals Wij één zijn: 23Ik in hen zoals 
U in Mij; dat hun eenheid volkomen mag zijn, zodat de wereld kan 
erkennen dat U Mij hebt gezonden en dat U hen hebt liefgehad met de 
liefde die U Mij hebt toegedragen. 
 

SAMENZANG – Uw woord is waarheid (AM073)           (met piano) 

 
 
OVERDENKING  
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GELOOFSBELIJDENIS                                                         allen gaan staan 
Allen: Ik geloof in God, de almachtige Vader,  

Schepper van hemel en aarde,  
en in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de Heilige Geest,  
geboren uit de Maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven,  
die nedergedaald is ter helle,  
de derde dag verrezen uit de doden, 
die opgestegen is ten hemel,  
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, 
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest,  
de heilige katholieke Kerk,  
de gemeenschap van de heiligen,  
de vergiffenis van de zonden, 
de verrijzenis van het lichaam 
en het eeuwig leven. Amen. 
 

SAMENZANG – Wek mijn zachtheid weer 
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VOORBEDE 
Acclamatie bij de voorbede: 

 
vg.: Vol vertrouwen bidden wij tot God, die van ons houdt, zoals 

ouders van kinderen houden.  
 

l.: voor allen die werken aan vrede, bidden wij: dat hun werk vrucht 
zal dragen, dat de vrede in de wereld zal groeien;  
laat ons samen zingend bidden: 

accl.: Met geloof en hoop en liefde komt Gods rijk. 
 
l.: voor allen die bedreigd worden omwille van hun geloof: dat zij 

hun vertrouwen stellen op God, dat zij kracht vinden om de 
bedreiging te weerstaan, dat ze hulp vinden van hun medemens; 
laat ons samen zingend bidden: 

accl.: Met geloof en hoop en liefde komt Gods rijk. 
 

l.: voor alle kinderen bidden wij: dat zij kansen krijgen om zich te 
ontwikkelen, dat zij in liefde opgroeien; laat ons samen zingend 
bidden: 

accl.: Met geloof en hoop en liefde komt Gods rijk. 
 
l.: voor de kerk, voor alle geloofsgemeenschappen: dat zij met 

inzet en geloofwaardig werken aan vrede en gerechtigheid, dat 
zij zelf plaatsen van vrede zijn: ; laat ons samen zingend bidden: 

accl.: Met geloof en hoop en liefde komt Gods rijk. 
 
vg.: God van alle mensen, gelukkig zijn wij, als wij vrede stichten. 

Mogen wij zo uw Naam loven en eren, U, God van alle mensen, 
Vader van Jezus, onze Vader tot in eeuwigheid. Amen. 
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OECUMENISCH ONZE VADER 
allen: Onze Vader, die in de hemelen 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. 

 
VREDESWENS   
vg.: Heer Jezus Christus, U hebt aan Uw apostelen gezegd: Vrede 

laat ik u na, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze misstappen, 
maar op het geloof van uw kerk en schenk haar naar uw wil 
vrede en eenheid. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der 
eeuwen. 

allen: Amen 
 
vg.: De vrede van de heer zij altijd met u. 
allen: En met uw geest. 
 
Wij geven elkaar een hand als vredegroet. 
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SAMENZANG – Dona Nobis Pacem 

  

COLLECTE 
 

KOORZANG – Zal er ooit een dag van vrede (AM112) 
Zal er ooit een dag van vrede, zal er ooit bevrijding zijn, 
voor een volk dat zonder reden levenslang op weg moet zijn. 
 

Refrein:  Jezus man van vrede leer ons geloven nu, 
dat wij mogen leven in de glorie net als U. 

 

Zal er ooit een blijvend heden vol van goede vrede zijn, 
waar geen pijn meer wordt geleden levenslang gebroken zijn.            
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Refrein: 
 
Zie de takken aan de bomen waar het jonge groen ontluikt, 
tot een stralend nieuwe zomer waar de vrede bloesem ruikt.             
 

Refrein: 
 

Zie de sterren aan de hemel waar het duister van de nacht 
door hun schijnsel wordt verdreven tot een nieuwe dag die lacht.     
 

Refrein: 
 

Zoals bomen mensen tonen dat er kracht tot groeien is, 
zal de zoon der mensen komen die de boom des levens is.                   
 

Refrein: 
 

Zoals sterren mensen melden dat geen nacht te donker is 
zal een kind ons komen redden dat het licht der wereld is.                   
 

Refrein: 
 

SLOTGEBED 
Vg.: God van Vrede, 

Opgewekt en opgestaan gaan wij van hier, 
vervuld van Uw Naam die hier klonk in deze ruimte. 
Dat uw Naam mag doorklinken in ons hart;  
dat uw Naam ons mag helpen op uw Weg van Vrede. 
 
Geef ons geduld op die weg  
als de vrede verduisterd raakt. 
Geef ons kracht vol te houden,  
geef ons adem, steeds opnieuw. 
Dat uw Naam in ons mag groeien  
tot welzijn van ieder mens en dier,  
uw hele schepping.  
Amen. 
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SLOTSAMENZANG – Geef vrede door van hand tot hand 
(NLB1014) 

 
 

2 Geef vrede door van hand tot hand, met liefde, onze redding:  
   wees vriendelijk in woord en daad, bewogen om Gods schepping. 
 
3 Geef vrede door van hand tot hand, als brood om uit te delen;  
   kijk ieder mens met warmte aan, zo kunnen breuken helen.  
 
4 De sterke, zachte hand zij dank,  die meer dan troost kan geven:  
   als woorden stokken, spreekt de hand in vriendschap, steun en zegen.  

 

ZEGENBEDE 
vg.: De Heer zij met u.  
allen: En met uw geest. 
vg.: Moge de Heer u zegenen en behoeden.  

Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u doen schijnen  
en u genadig zijn. 
Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede geven. 
Zegene u de Almachtige God, de Vader +, en de Zoon  
en de Heilige Geest.  

allen: Amen. 
 
Na de dienst:  Songs of peace / What a wonderful world  
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Na de viering is er koffie en thee, 
aangeboden door de Raad van Kerken. 

 

 


