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Woord van welkom en inleiding op het thema
Openingslied: Lied 286: 1,2 en 3

2.

Waar mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,
er is licht dat alles overwint.
Refrein:

3.

Steek een kaars aan tegen al het duister
als een teken in een bange tijd.
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.
Refrein:

Bemoediging en Groet
V:
A:

Wij zijn hier samen in de naam van de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest.
Amen.
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V:

A:

De God van Vrede, Vader van ons en alle schepselen,
die ons samen doet leven, als kinderen van Hem en
onze zuster Moeder Aarde, broeders en zusters van elkaar,
schenke ons zijn Vrede.
Amen.

Gebed om vergeving
COVENTRYGEBED VOOR VREDE EN VERZOENING
Laten we bidden,
want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God.
Heer, vergeef het.
De haat die scheiding brengt tussen volk en volk, tussen ras en ras, tussen klasse
en klasse.
Het begerig verlangen dat mensen en volken drijft naar bezit van wat hen niet
toebehoort.
De hebzucht die de arbeid van mensen uitbuit en de aarde verwoest.
Onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen.
Onze onverschilligheid ten opzichte van lijden, van daklozen en vluchtelingen.
De begeerte die lichamen van mannen, vrouwen en kinderen voor onwaardige
doeleinden misbruikt.
De trots die ons ertoe brengt op onszelf te vertrouwen en niet op U, o God.
Heer, vergeef het.
Maar wees jegens elkaar vriendelijk en barmhartig,
elkaar vergevend zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.
AMEN.

Lied : 1013 1,2,3 en 4
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2.

Als alle mensen zich vermaken
Met dansen op een open plein,
Als alle mensen oorlog staken,
Zal er dan al vrede zijn?

3.

Als alle mensen huizen bouwen
met bloementuinen en jasmijn
en als ze vol zijn van vertrouwen
zal er dan al vrede zijn?

4.

Als alle mensen God begroeten
en samen delen brood en wijn,
als alle mensen Jezus roepen,
zal er dan al vrede zijn?

Vredeslied: De dageraad
Lezing: Mattheus 5: 38 tot 48
Lied: 537: 1,3 en 4
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3.

En Jezus sprak: bemin uw vijand ook;
Heer God, wij staan voor U verlegen.
Vergeef het kwaad, zo doet mijn Vader ook;
Heer God, wij staan voor U verlegen.
Want gij zijt ook zelf geschonden
door een menigte van zonden,
en mijn Vader, Hij vergeeft u ook.
Heer God, wij staan voor U verlegen.

4.

En Jezus zegt: mensen, verdraag elkaar,
en Jezus’ woord zal ons bevrijden.
Vergeet uzelf en dien elkander maar
– en Jezus’ woord zal ons bevrijden.
Aan elkander prijsgegeven
vindt gij honderdvoudig leven.
Jezus zegt: mensen, bemin elkaar.
En Jezus’ woord zal ons bevrijden.

Etty Hillesum, geboren op 15 januari 1914; vermoord op 30 november 1943
in Auschwitz
“Werken aan zichzelf is heus geen ziekelijk individualisme. En een vrede kan
alleen maar echt vrede worden later, wanneer eerst ieder individu in zichzelf vrede
sticht en haat tegen medemensen van wat voor ras of volk ook, uitroeit en overwint
en verandert in iets, dat geen haat meer is, misschien op de duur wel liefde."
“Alle catastrofes komen voort uit ons zelf. En waarom is er oorlog? (…)
Omdat ik en mijn buurman en iedereen niet genoeg liefde in zich heeft.
En men kan de oorlog en al z'n uitwassen bestrijden door in zichzelf,
dagelijks, ieder ogenblik, die liefde te bevrijden en kans te geven om te leven”.
Overweging
Muzikaal moment
Lied: 974: 1,4 en 5
1.
Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe ons uw beleid verstaan
4.

Zeg toch het goede aan, ook wie u kwaad toewensen.
De zon gaat op in uw nabijheid bij de mensen.
Hun vreugden en verdriet zullen u niet ontgaan;
in uw omarming heeft eenzaamheid afgedaan.
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5.

God, laat geen mensenkind uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart het kwade van ons allen.
Gij zij te goeder trouw geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot uw liefde overwint.

Geloofsbelijdenis
God is de vader van ons allemaal.
Laat ons in vrede leven, hartelijk, als broeders en blij als kinderen.
Wij zijn allen van hetzelfde deeg, maar anders gebakken.
Laat ons door onze gebreken door naar God zien,
die door de genade in ons hart aanwezig is en wij zullen elkaar graag zien,
ondanks de gebreken.
Bemint Hem in elkaar. God is groot en oneindig.
Hij heeft de sterren en de zon gemaakt, en ons erbij.
Wij leven in Zijn adem, wij zwemmen in zijn licht…..hoe schoon is het te
mogen leven!
Want we leven in Hem en door Hem!
Franciscus van Assisi

Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader

Geef vrede, Heer, aan wie vertrouwen op u
Mededelingen
Collecte afkondiging
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Slotlied: 416: 1,2,3 en 4
1.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

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 weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen
Dat je handen vol vrede zijn,
je voeten in de goede richting gaan
je ogen licht en donker zien
je oren in de stilte God verstaan.
dat je stem met elke nieuwe klank
de oude wereld kleur en inhoud geeft,
je hart tot in de eeuwigheid
plaats voor liefde heeft.
Marcel Zagers

Na afloop van deze vredesviering is er koffiedrinken in Ons Huis.
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VREDESLIED: Dageraad

Soms lijkt vrede verder weg dan ooit, als je denkt aan de
oorlog in Jemen, het Midden-Oosten of in Oekraïne.
Als je denkt aan al het verdriet en de mensonterende situaties
in de wereld. Maar juist dan is het van belang om nieuwe
perspectieven te blijven zien en daar aan bij te dragen.
Idealen, wensen en dromen voeden onze verbeeldingskracht!
Het zijn voorstellingen van jezelf en de wereld om je heen
die misschien wel nooit helemaal te realiseren zijn.
Ze vormen een voortdurende wijkend perspectief
en ze zijn moeilijk onder woorden te brengen. En toch…
Goethe zei het al: dromen zijn voorgevoelens van hetgeen
je in staat bent werkelijk te realiseren… ◆

