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Diaken Henk Bak 
m.  m. v.: Frans koning met zangers. 
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INLEIDEND PIANOSPEL 

INTREDELIED (samenzang) – Komen ooit voeten gevleugeld 

 allen gaan staan 

 
 

2. Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen; 
dromen van vluchten en doden en huivr’end ontwaken. 
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht, 
overal vrede geschapen. 

3. Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten. 
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten. 
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan – 
vrede de weg voor mijn voeten. 
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WELKOM EN MEDEDELINGEN 
door de Raad van Kerken – André Burghouts 

KAARSEN WORDEN AANGESTOKEN 

BEMOEDIGING EN GROET 

V: Ons samenzijn dragen wij op aan de Eeuwige 
G: de God van Vrede, van waaruit wij mogen leven, 
V: die ons verbindt met elkaar, met anderen en de hele Schepping. 
G: Die ons verlangen adem geeft en ons vertrouwen voedt. 
V: Vrede zij u. 
G: De wereld zij vrede. 

DREMPELGEBED 

V: God van Vrede, op de drempel van uw huis staan wij, 
bijeengekomen om het leven te vieren. 
 
Maar ons hart is onrustig, onmacht houdt ons vast als wij zien 
hoe uw mensen op zoveel plekken op uw aarde leven onder 
angst of geweld. 
 
Raak ons aan in deze viering. 
Ontwapen ons van onze angsten. 
Verbind ons met elkaar en met uw wereld. 
Beziel ons opnieuw met uw geest. 
Doe ons geloven dat Vrede mogelijk is. 
Zo bidden wij in de Naam van Jezus Messias 

G: Amen 
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SAMENZANG – Om de mensen en de dieren (NLB299-J vers 1 en 2) 

 
 

2. om een wereld zonder toekomst, 
om de macht die ons kleineert, 
roepen wij voor alle volken: 
Kyrieleis, ontferm U, Heer. 

 

KYRIEGEBED 

V: God van alle mensen, 
als U ziet, al het onmenselijk geweld dat ieder stukje 
levensvreugde vernietigt en het leven van uw mensen verwoest, 
wees dan daar met uw ontferming. 

G: Heer onze Heer, ontferm U over ons. 
V: Als U ziet, dat uw mensen bekneld worden door kwade 

machten, door ziekte of eenzaamheid, nauwelijks adem voelen, 
dreigen te verdrinken in angst en onmacht, wees dan daar met 
uw liefde. 

G: Christus onze Heer, ontferm U over ons. 
V: Als U ziet dat wij mensen uw schepping verwaarlozen, geen 

waarde hechten aan het leven van dieren of planten, de zee en 
lucht vervuilen, wees dan daar met uw Geest om ons te 
bekeren. 

G: Heer onze Heer, ontferm U over ons. 
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V: Ontferm U zo over uw schepping. 
Ontferm U zo over uw mensen. 
Wees aanwezig, ontbreek ons niet! 
 
Moge het zo zijn. 

 

SAMENZANG – Zing van de Vader (NLB304) 

 
 

2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 

3. Zing van de Geest, de adem van het leven, 
uurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 

GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFT 

V: God van Bijbelse verhalen, 
een sprekende God bent U, het doodse zwijgen heeft U 
doorbroken in verhalen, ons gegeven. 
Verhalen van een aansprekende God die mensen wil verbinden 
met elkaar in een visioen van recht en gerechtigheid, genade en 
vrede, liefde en solidariteit. 



7 

 

God van alle mensen, spreek vandaag opnieuw zo tot ons. Laat 
de verhalen die we horen onze verhalen worden. Neem ons mee 
in uw droom: 
een wereld waarin alle verhalen van alle mensen mogen klinken 
tot inspiratie voor elkaar; 
een wereld waarin wij U en elkaar verstaan in een taal die 
aanspreekt, in een taal die ons opent naar U en naar elkaar, in 
een taal van Vrede. 
 
Moge het zo zijn 

 

EERSTE SCHRIFTLEZING – Ezechiël 18, 24-32 
… als een rechtvaardige van de weg van gerechtigheid afwijkt en 
kwaad gaat doen en dezelfde gruwelen bedrijft als de boosdoener, zal 
hij dan in leven blijven? Al zijn vroegere goede daden tellen dan niet 
meer mee. Omdat hij afvallig geworden is en gezondigd heeft, zal hij 
sterven. Hier brengt u tegenin: “De weg van de Heer is niet recht!” 
Luister toch, volk van Israël: Zou mijn weg niet recht zijn? Zijn het niet 
eerder uw wegen die niet recht zijn? Als een rechtvaardige afwijkt van 
de weg van gerechtigheid en kwaad gaat doen, zal hij om die reden 
sterven; vanwege het kwaad dat hij gedaan heeft zal hij sterven. En als 
de goddeloze zich bekeert van de zonden die hij gedaan heeft en naar 
recht en wet handelt, dan blijft hij in leven. Hij is tot beter inzicht 
gekomen en heeft gebroken met zijn wangedrag; hij zal in leven blijven 
en niet sterven. En dan zegt het volk van Israël: “De weg van de Heer is 
niet recht!” Zouden mijn wegen niet recht zijn? Zijn het niet eerder uw 
wegen die niet recht zijn? Daarom zal Ik ieder van u naar zijn daden 
beoordelen, volk van Israël – godsspraak van de Heer god. Bekeer u, 
wend u af van al uw wandaden; anders worden ze u noodlottig. Breek 
met al de wandaden die u bedreven hebt; vernieuw uw hart en uw 
geest, want waarom zou u sterven, volk van Israël? Ik schep geen 
behagen in de dood van de gestorvene – godsspraak van de Heer god. 
Bekeer u dus en blijf in leven!’ 
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SAMENZANG – Geef vrede, Heer, geef vrede  (NLB1010) 

 

2 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! 

3 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. 
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EVANGELIELEZING – Mattheus 21, 28-32 
Maar wat denkt u hiervan? Iemand had twee zonen. En hij ging naar de 
eerste en zei: “Jongen, ga vandaag in de wijngaard werken.” Hij 
antwoordde: “Nee, ik wil niet.” Later bedacht hij zich en ging toch. Toen 
ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Die antwoordde: “Goed, heer.” 
Maar hij ging niet. Wie van de twee heeft de wil van de vader gedaan?’ 
Ze zeiden: ‘De eerste.’ Jezus zei hun: ‘Ik verzeker u, tollenaars en hoeren 
gaan u voor naar het koninkrijk van God. Toen Johannes naar u toe 
kwam op de weg van de gerechtigheid, hebt u hem geen geloof 
geschonken. De tollenaars en de hoeren hebben hem wel geloof 
geschonken. Maar u hebt zich ook later, toen u dat zag, niet bedacht en 
hem geen geloof geschonken. 

OVERDENKING 

GELOOFSBELIJDENIS 

G: Ik geloof in God die liefde is  
en die de aarde heeft toevertrouwd  
aan alle mensen.  
 

Ik geloof in Jezus Christus  
die gekomen is om ons heel te maken  
en ons te bevrijden van alle onderdrukking.  
 

Ik geloof in de Geest van God  
die werkt in en door allen  
die zich toekeren naar de waarheid.  
 

Ik geloof in de belofte van God  
en dat Hij op zal richten  
het rijk van gerechtigheid  
en vrede voor de hele mensheid.  
Amen. 
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SAMENZANG – Vrede voor jou, hierheen gekomen. 
Melodie : Zomaar een dak... 

 
2. Niemand komt hier vrij van het kwade, 

niemand gaat hier straks weer vrijuit. 
Niemand te veel, niemand te weinig, 
niemand te groot, geen een te klein- 
dit wordt verbeeld in woord en gebaar, 
tot ooit en overal, wij leven voor elkaar. 

3. 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. 
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VOORBEDE 
V: God van Vrede, als U ons niet vasthoudt in deze wereld vol 

onrecht en haat, aanslagen en oorlogen, honger en armoede, 
ziekte en dood, dan dreigen wij uiteen te vallen. Daarom bidden 
wij U: 

L: Zie ons, Uw mensen, bewaar ons in Uw handen en breng ons in 
Uw Vrede. Laat ons bidden… 

G. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 

L: God van Liefde, als wij zien uw mensen op de vlucht voor oorlog 
en honger, voor onmenselijk geweld en natuurrampen, zoekend 
naar een plek van ontferming. Laat ons bidden… 

G. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 

L: Als wij zien, uw mensen gekleineerd en arm gemaakt, 
gediscrimineerd en verstoten, angstig en eenzaam, zoekend 
naar erkenning. Laat ons bidden… 

G. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 

L: Als wij zien, Uw mensen getroffen door ernstige ziekten, 
wetend dat zij het leven los moeten laten; Uw mensen lijdend 
aan het leven dat hen zo zwaar valt, eenzaam en kwetsbaar; Uw 
mensen levend met zovele onbeantwoorde vragen, zoekend 
naar troost. Laat ons bidden… 

V: Dan bidden wij U: Wees hen allen nabij en laat ons hen nabij zijn. 

G: Amen 

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. 
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VREDESWENS 
V. Tegen zijn leerlingen heeft Jezus gezegd: "Mijn vrede geef Ik u, 

mijn vrede laat Ik u." Let niet op onze zonden, maar op het 
geloof van Uw kerk, vervul Uw belofte, geef vrede in Uw Naam 
en maak ons een. U, die leeft in eeuwigheid. 

G. Amen 

V. De vrede des Heren zij altijd met u. 

G. En met uw geest. 

V. Met een hand op ons hart wensen wij elkaar de vrede van 
Christus. 

COLLECTE - ORGELMUZIEK 

SLOTGEBED 
V: God van alle mensen, dat wij allen hier en op andere plaatsen op 

deze aarde ons verbonden mogen weten in Uw grenzeloze 
verlangen naar vrede; 

dat wij allen zo verschillend als wij zijn ons verbonden mogen 
weten in Uw Geest van aanhoudende en volhoudende Adem om 
zo vanuit Uw grenzeloze bewogenheid in beweging te komen 
naar U en naar elkaar; 

dat wij er zo mogen zijn voor elkaar, ons verbonden met alles 
wat ademt op uw lieve aarde. 
Zo bidden wij, in Vredesnaam, moge het zo zijn. Amen. 
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SLOTSAMENZANG – Ga met God en Hij zal met je zijn 1, 2, 3, 4 

 

2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.  

4 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
tot wij elkaar weer ontmoeten, 
in zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
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ZEGENBEDE 

V: Wij mogen gaan op de weg van Vrede verbonden en aangeraakt 
bemoedigd en geïnspireerd door het Woord van Vrede. 

Wij mogen gaan in het spoor van Jezus Messias: over grenzen 
heen zoekend naar wat ons mensen verbindt. 

Wij mogen gaan op die weg van Vrede als gezegende mensen 
aan elkaar verbonden om de ander tot zegen te zijn. 

Zegene ons daartoe de Eeuwige, God van alle mensen, in wie wij 
elkaar mogen zegenen. 

Moge de Eeuwige ons zegenen, behoeden en verbinden. 

Moge de Eeuwige het Licht van zijn gelaat over ons laten 
schijnen en ons haar Liefde geven. 

Moge de Eeuwige zo altijd bij ons zijn en ons met Vrede 
omgeven. Daartoe zegene Hij u, in de naam van de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest. 

Moge het zo zijn  
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Persoonlijk Gebed 

Heer, maak mij een instrument van uw vrede 

Waar haat het hart verscheurt,  

laat mij liefde brengen 

Waar verdeeldheid mensen vervreemdt,  

laat mij eenheid stichtten. 

Waar wanhoop tot vertwijfeling voert,  

laat mij hoop doen herleven. 

Waar droefenis neerslachtig maakt, ‘ 

laat mij vreugde brengen.  

Waar duisternis het zicht beneemt,  

laat mij licht ontsteken. 

Want wij ontvangen door te geven,  

Wij vinden door onszelf te verliezen  

En wij worden door eeuwig leven geboren.  

 

Franciscus van Assisi 

 


