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Aanvangslied: Geroepen om te zingen lied 15 

 Vrede voor jou, hier heen 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 van 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. 

 

Welkom 

 

Begroeting en openingsgebed 

 

Lied uit Taizé: Da pacem cordium (geef vrede in ons 

hart) 
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Eerste lezing: Duurzame vrijheid (Tekst: Hans Reinold) 

De vrijheid is een kostbaar pand  

voor ieder volk, voor ieder land;  

maar hoe verhoudt mijn vrijheidswens  

zich tot die van mijn medemens?  

 

Hoe kan er ruimte zijn voor jou én mij?  

Hoe komt een mens van ‘ik’ naar ‘wij’?  

Hoe kan de vrijheid duurzaam zijn,  

als je niet sámen vrij kunt zijn?  

 

Wat ware vrijheid nodig heeft,  

is de erkenning dat je leeft  

dankzij het wonder, dat je voelt  

in wat uit liefde wordt bedoeld.  

 

En deze liefde leeft in iedereen,  

zij maakt je vrij, zij maakt ons één.  

Als zij zich toont uit jou en mij,  

dan kan er duurzaam vrijheid zijn.  

 

Het lijkt een tegenstrijdigheid,  

zo’n vrijheid in verbondenheid,  

maar wie de brug steeds weer kan slaan,  

die zal zijn weg in vrijheid gaan.  

 

Lied 991: 1, 2, 6, 7, 8 

 De eersten zijn de laatsten, 

 wie nakomt gaat voorop, 

 zij moeten zich niet haasten, 

 die leven van de hoop. 
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 God moge ons behoeden, 

 wij zien elkander aan, 

 de broeder kent de broeder 

 als een die voor moet gaan. 

  

 Zo hoog zijn Gods gedachten, 

 zij gaan de tijden door, 

 wie voor was blijft ten achter, 

 wie achterbleef gaat voor. 

 

 Veracht dan niet de kleinen 

 en die verloren zijn, 

 want God noemt hen de zijnen 

 die laatgeboren zijn. 

 

 De eersten zijn de laatsten, 

 wie nakomt gaat voorop! 

 Kies dan de goede plaatsen 

 en geeft uw hart aan God. 

 

Tweede lezing: Filippenzen 2: 1-5 (NBV) 

Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol 

getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de 

Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan 

volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, 

één in streven, één van geest. Handel niet uit 

geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle 

bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet 

alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van 

de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die 

Christus Jezus had.  
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Acclamatie lied 338b: Halleluja 

 

Overdenking: Vrede verbindt versgil en versgil 

verdiept vrede 

 

Zangen van zoeken en zien lied 229  

(melodie lied 103c, Loof de Koning heel mijn wezen) 

 

 Wij geloven in het leven, 

 uit de duisternis ontwaakt. 

 Wij geloven in de adem 

 die ons wakker heeft gemaakt. 

 Ja, wij durven te geloven 

 in het licht dat mensen raakt. 

  

 Wij geloven in de woorden, 

 ons door Jezus voorgedaan. 

 Wij geloven in zijn voorbeeld 

 dat nog mensen op doet staan. 

 Ja, wij durven te geloven 

 in het licht, ons voorgegaan. 

 

 Wij geloven in de liefde 

 die verdeeldheid overwint. 

 Wij geloven in de hemel 

 die op aarde dan begint. 

 Ja, wij durven te geloven 

 in het licht dat ons verbindt. 

 

 Wij geloven in een toekomst, 

 die op vrede is gericht. 
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 Wij geloven in de zoektocht 

 naar dat stralend vergezicht. 

 Ja, wij durven te geloven 

 in het niet te doven licht. 

 

Collecte aankondiging 

 

Voorbeden, afgewisseld met acclamatie: 

Ubi caritas et amor deus ibi est (waar liefde woont en 

vrede daar is God) 

 

Onze Vader (NBV) 

Onze Vader in de hemel,  

laat uw naam geheiligd worden,  

laat uw koninkrijk komen  

en uw wil gedaan worden  

op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  

Vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij hebben vergeven  

wie ons iets schuldig was.  

En breng ons niet in beproeving,  

maar red ons uit de greep van het kwaad.  

[Want aan u behoort het koningschap,  

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.] Amen. 

 

Vredeswens 

Frieden, Frieden hinterlasse ich euch. 

Meinen Frieden gebe ich euch. Euer Herz verzage nicht. 

(Vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Wees niet 

bevreesd) 
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Mededelingen 

 

Slotwoorden en zegen 

 

Lied 1014; 1, 3, 5 

 Geef vrede door van hand tot hand, 

 Je moet die schat bewaren; 

 bescherm haar als een tere vlam, 

 behoed haar voor gevaren. 

 

 Geef vrede door van hand tot hand,  

 als brood om uit te delen; 

 kijk ieder mens met warmte aan,  

 zo kunnen breuken helen. 

 

 Geef Christus door van hand tot hand,  

 zijn liefde schenkt ons leven. 

 Geef vrede door, geef haar een kans:  

 een schat om uit te delen. 

 

 

 

Kijk voordat u weggaat ook even naar de kunstwerken 

van dorpsgenoten, geïnspireerd door vrede. 
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