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Raad van Kerken Edam-Volendam 
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voorgangers: Dominee Hans Reedijk 

Parochie-assistent Jan Tol 
 

m.m.v.:  Zangertjes van Volendam 
   o.l.v. Juliette Besijn  
   en Frank Keijzer op de piano 
 
organist:  Jan van Ginkel 
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Koorzang 
 
Samenzang: psalm 118, vers 1, 5 + 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Heer is mij tot hulp en sterkte, 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij is het, die mijn heil bewerkte. 
Ik loof de Heer mijn leven lang. 
Hoor in hun kamp Gods knechten zingen 
nu Hij de zege heeft gebracht: 
Gods rechterhand doet grote dingen, 
Gods rechterhand heeft grote kracht! 
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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. 
 

Welkom en mededelingen (door de Raad van Kerken) 
 

Aansteken van de kaarsen 
 

Inleiding en Bemoediging 
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
 

Voorganger:  die trouw blijft tot in eeuwigheid 
Allen:  en niet laat varen het werk van zijn handen 
 

Voorganger:  genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus 
Christus zijn zoon, onze Heer 

Allen:  Amen 
 

Drempelgebed 
Eeuwige 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 vele plekken hier op aarde. Al vele generaties lang staan mensen op 
tegen elkaar. Uw Schepping zucht en steunt. Goede God, wijs ons vandaag 
opnieuw Uw Weg van Vrede.  
Als wij uw licht verduisteren, Heer: keer ons om.  
Als wij vrede onmogelijk maken, Heer, keer ons om.  
Als wij haten in plaats van beminnen, Heer, keer ons om.  
Als wij vernietigen in plaats van opbouwen, Heer, keer ons om. 
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Wij bidden u, God van Vrede, keer ons naar waarachtig leven, open ons 
hart voor de mensen die wij op onze levensweg tegenkomen. Dit vragen 
wij u door uw Zoon Jezus Christus, die met U leeft in eeuwigheid. Amen. 
 

Koorzang: Kyrië en Gloria 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 
Goede Heer, zie genadig hier op ons, uw kinderen, allemaal anders, maar 
toch samen bijeen omwille van de vrede. Wij bidden U: dat uw Heilige 
Geest ons mag vergezellen en in herinnering brengen wat uw Zoon ons 
geleerd heeft: dat wij allemaal uw kinderen zijn, zusters en broeders van 
elkaar. Met dit besef kunnen wij de vrede in de wereld verkondigen en voor 
elkaar liefde, vrede en vreugde zijn. Door onze Heer Jezus Christus, uw 
Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, 
door de eeuwen der eeuwen.  
Allen: Amen. 
 

Lector Rien: 1e Schriftlezing: Jesaja 60, 1-5 
Sta op en schitter, Jeruzalem, want uw licht is gekomen, de glorie van de 
Heer gaat over u op en zie, de duisternis bedekt de aarde en donkerte de 
volken, maar over u gaat de Heer lichtend op, zijn glorie verschijnt over 
u. En volkeren komen naar uw licht, koningen naar de glans van uw 
dageraad.  Sla uw ogen op en zie om u heen, allen verzamelen zich en 
komen naar u toe: uw zonen komen aan uit de verte, uw dochters worden 
op de heup aangedragen. Gij zult het zien en stralen van vreugde, uw hart 
zal trillen en zwellen: de schatten der zee worden naar u gebracht, de 
rijkdom der volken komt naar u toe. 
 

Samenzang: Geef vrede, Heer, geef vrede (vers 1 + 2) 
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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! 

 
Lector Rien: 2e Schriftlezing: Psalm 133 

Wat goed is het om eensgezind te leven, om liefde te ontvangen en te 

geven, als broers en zussen bij elkaar. Het is als olie op Aärons haar die 

heerlijk ruikt, zijn weg zoekt naar omlaag en neervalt op zijn baard en 

kraag. 

Als morgendauw is het, als zachte regen, die neerdaalt van de Hermon als 

een zegen op Sions hoogverheven top. Daar woont de Heer, daar bloeit de 

liefde op. Daar geeft Hij wie in vrede samenleeft een toekomst die geen 

einde heeft. 
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Samenzang: Geef vrede, Heer, geef vrede (vers 3 + 4) 
 

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! 
 

3e Schriftlezing: Matteüs 15, 21-28 
 

En weer vertrok Jezus. Hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. 
Plotseling klonk de roep van een Kanaänitische vrouw, die uit die streek 
afkomstig was. Zij riep: ‘Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! 
Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een kwade geest.’ 
Jezus keurde haar geen woord waardig. Zijn leerlingen kwamen naar hem 
toe en vroegen hem dringend: ‘Stuur haar toch weg, anders blijft ze maar 
achter ons aan schreeuwen.’ En Jezus antwoordde: ‘Ik ben alleen 
gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël.’ 
Maar zij kwam dichterbij. Zij wierp zich voor hem neer en zei: ‘Heer, 
help mij!’ Hij antwoordde: ‘Het is niet goed om de kinderen hun brood 
af te nemen en het aan de honden te voeren.’ 
Maar toen zei de vrouw tegen Jezus: ‘Zeker, Heer, maar de honden eten 
toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen!’ Toen 
antwoordde Jezus haar: ‘U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal ook 
gebeuren.’ En vanaf dat moment was haar dochter genezen. 
 

Samenzang: Vrede voor jou 
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Overweging 
 

Orgelspel 
 

Gedachte: Eenheid en vrede (Jan Tol) 
Zeg mij, zullen wij mensen ooit nog eens leren, 
liefde te schenken zonder te discrimineren? 
Geloofsovertuiging of huidskleur, we zijn allemaal mensen 
die verlangen naar eenheid en vrede; die dromen en wensen. 
 

Waarom niet samen de wereld mooier maken; 
waarom elkaar toch steeds weer willen raken? 
Haat en nijd; emoties, zo zinloos en wreed; 
ze leiden slechts tot wanhoop, angst en leed. 
 

Laten we onze kinderen een hoopvolle toekomst geven; 
een wereld waar alle mensen in vrede kunnen leven. 
Als egoïsme verdwijnt en liefde gaat regeren, 
is het lot van Moeder aarde wellicht nog te keren. 
 

Als óók jij onze planeet mooier wilt kleuren 
open dan je hart, verbreek sloten van deuren. 
Als je universele liefde binnenlaat zul je merken 
dat Gods Geest ook door jou gaat werken. 
 

Moslim of Christen, blank, geel of zwart, 
de taal van de liefde is de taal van het hart. 
Als we werkelijk eenheid en vrede willen bereiken, 
moeten we elkaar in liefde de hand toereiken. 
 

Koorzang: Sanctus 
 

Voorbeden 
Voorganger: De weg van de vrede bestaat erin de ander niet als een 

vijand te zien die bestreden dient te worden, maar als een 
zuster of broeder die wij moeten verwelkomen. Bidden 
wij daarom met zijn woorden tot onze vredevolle God 
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Edith: Opbouw van vrede vereist vooreerst respect voor de 
vrijheid en waardigheid van elk persoon.' Goede Heer, 
geef dat wij alle mensen beschouwen als vrije en 
gelijkwaardige personen om vrede te bevorderen. Laat 
ons bidden...  

Allen: Vredevolle God, verhoor ons en schenk ons de vrede. 
 

Edith: Vrede is een goed dat alle grenzen overstijgt, want het is 
een goed voor heel de mensheid. Goede Heer, geef dat wij 
geen grenzen of hokjes dulden tussen ons en andere 
mensen, er is namelijk geen 'wij of zij', want wij zijn allen 
uw volk van geliefde kinderen. enkel met dat besef 
kunnen wij samenleven ter bevordering van de vrede. 
Laat ons bidden...  

Allen: Vredevolle God, verhoor ons en schenk ons de vrede.  
 

Edith: Een vrede die niet voortkomt uit de vrucht van de 
integrale ontwikkeling van allen, zal ook geen toekomst 
hebben en altijd zaad van nieuwe conflicten en 
verschillende vormen van geweld in zich dragen. Goede 
Heer, wij bidden U voor alle wereldlijke en religieuze 
leiders in de wereld, geef dat zij de onderlinge dialoog 
blijven zoeken ter bevordering van de integrale 
ontwikkeling van allen, ter bevordering van de vrede. 
Laat ons bidden...  

Allen: Vredevolle God, verhoor ons en schenk ons de vrede.  
 

Voorganger: Wanneer je een dag afsluit zonder vrede te sluiten, is wat 
je van binnen meedraagt koud en hard, waardoor het nog 
moeilijker wordt om vrede te sluiten. Goede Heer, geef 
ons de kracht en de moed elke dag conflicten uit te praten, 
zodat wij elke dag in vrede met een warm hart en een 
zacht gemoed afsluiten.  

Allen: Amen. 
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Moment van stilte 
Bidden wij een moment voor onszelf, voor wat ons op dit moment het 
meest ter harte gaat. Al onze vragen, zorgen, verdriet en pijn, maar ook 
onze vreugde en dankbaarheid leggen wij even in stilte aan Hem voor. 
 

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. 
 

Vredeswens van Franciscus van Assisi 
Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.  
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,  
laat mij vergeven wie mij beledigde,  
laat mij verzoenen wie in onmin leven,  
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,  
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,  
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,  
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,  
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.  
Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,  
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,  
niet bemind te worden, maar te beminnen.  
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Want het is door te geven, dat men ontvangt;  
door te verliezen, dat men vindt;  
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart  
en door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen. 
 

Koorzang 
 
Samenzang: Dona Nobis Pacem 

 

Slotgebed 
Voorganger: Franciscus van Assisi zei ooit: 'Gelukkig zij die 

vredelievend zijn, want zij zullen kinderen van God 
genoemd worden. Écht vredelievend zijn zij die bij alles 
wat zij in deze wereld te lijden hebben - omwille van de 
liefde van de Heer Jezus Christus - in gemoed en lichaam 
de vrede bewaren.' Daarom bidden wij: 'Algoede Heer, 
trek met ons mee door het leven en sta ons bij, zodat wij 
ook bij tegenslag in ons leven de vrede kunnen bewaren 
en zo een toonbeeld van U kunnen zijn en brengers van 
vrede voor anderen.  

Allen:  Amen. 
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Slotsamenzang: Ga nu heen in vrede 

 
 

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. 
 

Zegen 
Voorganger: Om de vrede te delen, zegenen wij elkaar en alle mensen 

met de woorden van Clara van Assisi: “Houd altijd van 
God, van je ziel en van de ziel van al je zusters en 
broeders. En wees er altijd bezorgd voor te onderhouden 
wat u aan de Heer hebt beloofd.  

Allen: De Heer zij altijd met u en moge Hij geven dat u altijd met 
Hem zijt. Amen. 

Voorganger: In de naam van de vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Amen 

 

Vrijblijvende collecte (50% voor PAX en 50% voor de gastkerk) 
 

Koorzang na de dienst 


