
 

VREDESZONDAG - 25 september 2022 
VRIJHEID – VERDRAAGZAAMHEID 

VERBONDENHEID – VERSCHEIDENHEID 

OECUMENISCHE VIERING 

Raad van Kerken Edam-Volendam 

met medewerking van Cantorij Zeevang-Oudendijk/Koggenland olv Ria Zomer 

Lectoren: Petra Tjalsma en Hilly Burrichter 

Voorgangers: kapelaan Mario Agius en dominee Hans Reedijk 

Piano: Edwin Hinfelaar / Orgel: Frans Koning 

 

Orgelspel 

CANTORIJ: Dit is een morgen  (nieuwe liedboek 216) 

Welkom vanuit de Raad van Kerken 

Samenzang: Vrede voor jou, hierheen gekomen  (geroepen om te zingen 15) 

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 en iedereen. 

 

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. 

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.  

Kaarsen aansteken  

Voorganger  Onze hulp is in de Naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft 

Allen  Die trouw blijft tot in eeuwigheid die 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  

CANTORIJ: Vertrouwen  

Roep om ontferming  

…na elke bede: Houd mij in leven  (gezangen voor liturgie 25-3 / nieuwe liedboek 368-D) 

Samenzang: Komen ooit voeten gevleugeld  (oecumenische zangen van zoeken en zien 443) 

Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede; 

daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede, 

wordt ooit gehoord uit mensen monden dat woord: 

wij zullen rusten in vrede. 

Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen; 

dromen van vluchten en doden en huiv’rend ontwaken. 

Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht, 

overal vrede geschapen. 

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.  

Gebed om de opening van ons hart  

Eerste lezing: Het verbond tussen God en al wat leeft  (uit Genesis 9)  

Samenzang: Geef vrede, Heer, geef vrede  (nieuwe liedboek 1010) 

Tweede lezing: De vrouw bij de bron  (uit Johannes 4)  

Acclamatie: Kom Geest van God (1x cantorij, 1x allen) (nieuwe liedboek 333)  

Overweging  

Intermezzo  

CANTORIJ: Vlammen zijn er vele  

Dank- en voorbeden       …na elke bede: Kom, adem ons open 

Stilte en oecumenisch Onze Vader  

Vredesgroet en vredeswens  

CANTORIJ: Dona Nobis Pacem (geef ons vrede)  

Samenzang: De steppe zal bloeien (gezangen voor liturgie 591 / nieuwe liedboek 608) 

Uitzending en zegen  

Samenzang: gezongen amen  

CANTORIJ: Vervuld van uw zegen  

Orgelspel 

 


