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muziek  Allegro F-dur (uit Orgelsonate Wq 70/3) 
   Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 

voorzang, daarna herhaling door allen 

 
 
v. onze hulp is in de Naam van de Heer 
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v. die trouw is, altijd en altijd, 
a.  EN NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS. 
v. Genade en vrede voor u, van God onze Vader,  
 van Christus, de Barmhartige, en van de Heilige Geest! 
a.  AMEN 

Welkom in deze kerk!  
Al sinds 1300 hebben mensen hier gebeden en gezongen, geluisterd en 
nagedacht over hun leven. Iedereen is hier welkom en iedereen is hier 
gast.  
Is er iemand die je mist, iemand die je wat extra licht en sterkte toe 
wenst? Steek een kaarsje aan: een vlammetje van aandacht en gebed.  
 

Soms inspireert religie tot verdraagzaamheid en vrede, maar soms wordt 
in naam van God bloed vergoten en mensen tegen elkaar op gezet. In 
deze vredesweek vragen we ons af: hoe zit dat toch met religie en 
geweld – en ons ? 
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lied 671

 
 
Geef, kostbaar licht, ons uw helderheid, 
dat wij Christus kennen voor altijd. 
Leer Gij ons te bouwen op die getrouwe, 
die ons ’t vaderland heeft doen aanschouwen. Kyrieleis. 
 
Geef, heilige liefde, uw overvloed, 
doe ons hart ontvlammen in uw gloed, 
dat wij een van zinnen elkaar beminnen, 
alle twist en tweedracht overwinnen. Kyrieleis. 
 

lezing uit de brief van Jakobus, hoofdstuk 4:11-17 
 
Spreek geen kwaad van elkaar, broeders en zusters.  
Wie kwaadspreekt van een broeder of zuster  
of een broeder of zuster veroordeelt,  
spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet.  
En als je de wet veroordeelt, ben je niet iemand die de wet doet,  
maar treed je op als rechter.  
Er is maar één wetgever en rechter:  
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hij die bij machte is te redden of in het verderf te storten.  
Maar jij, wie bent je dat je je naaste oordeelt? 
Dan iets voor u die zegt:  
‘Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad.  
Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld verdienen.’ 
U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet.  
U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. 
U zou moeten zeggen:  
‘Als de Heer het wil en wij leven, dan zullen we dit of dat doen.’  
Maar u slaat een hoge toon aan en bent daar nog trots op ook.  
Dat soort trots is volkomen ongepast.  
Als iemand wéét hoe goed te doen maar het niet doet,  
dan is dat voor hem een zonde. 
 
lied 

 
Doe onze ogen stralen,  
doe ons het hart ophalen  
aan blijdschap na verdriet; 
o God voor wie verschijnen  
Christus en al de zijnen, 
versmaad hun smeken niet! 
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Verlos ons van de boze, 
laat niet de goddelozen  
op aarde koning zijn! 
Laat ons uw land betreden, 
dat zal een land van vrede,  
van melk en honing zijn! 
 

Lezing uit het evangelie naar Marcus, hoofdstuk 9:35-50  (allen staan) 
 
Ze komen Kafarnaoem binnen.  
Toen ze in huis waren vroeg hij aan hen: 
en waarover ging onderweg uw gesprek?  
Ze zwegen want ze hadden er met elkaar over gesproken, onderweg, 
wie de grootste was. 
Hij ging zitten, riep de twaalf bij zich en zei:  
als iemand de belangrijkste wil zijn,  
zal hij de minste van allen zijn, ieders bediende!  
Hij neemt een kind en laat dat in hun midden staan;  
hij omarmt het en zegt tegen hen:  
wie in mijn naam één zo'n kind ontvangt, ontvangt mij, 
en wie mij ontvangt ontvangt niet mij, nee: hem die mij heeft gezonden!
  
Johannes zegt tegen hem: Leermeester,  
wij hebben iemand die ons niet volgt  
in uw naam demonen zien uitwerpen,  
en omdat hij ons niet is gaan volgen hebben wij hem tegengehouden! 
Maar Jezus zegt: houdt hem niet tegen, 
want er is niemand die (met een beroep) op mijn naam 
een (daad van) macht zal doen en bij machte zal zijn 
onmiddellijk daarna kwalijk van mij te spreken; 
immers: wie niet tegen ons is, is vóór ons!- 
Ja, wie u een drinkbeker water te drinken zal geven  
omdat jullie van Christus zijn,  
amen is het, zeg ik u, dat hij zijn loon niet zal verliezen; 
en wie een van deze kleinen, die geloven, zal laten struikelen, 
voor hem is het beter als er een molensteen om zijn hals ligt 
en hij in zee geworpen is; 
en als je hand je laat struikelen, hak haar af; 
beter is het dat je verminkt in het leven binnenkomt 
dan in bezit van twee handen aan te komen in de gehenna, 
in het vuur dat niet dooft; 
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en als je voet je laat struikelen, hak hem af; 
beter is het dat je kreupel in het leven binnenkomt 
dan in bezit van de twee voeten in de gehenna te worden geworpen; 
en als je oog je laat struikelen, werp het uit; 
beter is het dat je met één oog in het koninkrijk Gods binnenkomt, 
dan in bezit van twee ogen in de gehenna geworpen te worden, 
‘waar hun worm niet aan z’n eind komt en het vuur niet dooft’ (Jes. 66,24) 

want ieder zal met vuur gezouten worden; 
het zout is iets goeds; 
maar als het zout zouteloos wordt, waarmee moet je dát kruiden? 
Behoudt zout in uzelf en bewaar onder elkaar vrede! 
 

 
 
 
overweging  
 
muziek   ‘Da Pacem domine in diebus nostris’ (deel 1) 
    Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) 

  
 
 Geef vrede, Heer, in onze dagen 
 want er is niemand anders die voor ons strijdt 
 dan Gij alleen, o Heer, onze God. 
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VIERING VAN DE CHRISTUSMAALTIJD 
 

tafellied 

 
Maar wij, de mensen, zijn te klein. 
Wij doen of het het onze is 
wat God ons geeft. Of aan ’t gemis 
der naasten wij niet schuldig zijn. 
 
De honger gaat de wereld rond, 
wij danken God voor overvloed. 
O geef, Heer, dat de hand toch doet 
wat wordt beleden met de mond, 
 
en niet meer neemt, maar voluit geeft 
aan alle mensen in de nood, 
zoals Gijzelf u in de dood 
hebt uitgedeeld, o brood dat leeft. 

 

 

collecte  
Brood en wijn staan klaar op tafel. Bij de uitgang of thuis met de QR 
code kunt u geven wat u wilt delen met jongeren in Chipulukusu, Zambia. 
We steunen meerjarig een opleidingscentrum daar, poort naar een 
betere toekomst. De collecte is 50/50 ook bedoeld om deze vieringen 
mogelijk te maken. 
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voorbeden, telkens besloten met  

 
 

het dankgebed aan tafel (staande) 
 
Eeuwige God, U zegenen en danken wij om alles wat wij ontvingen,  
liefde, vriendschap, het licht van deze nieuwe dag,  
de vruchten van de herfst, de troost van muziek  
en nog zoveel meer. 
Maar bovenal danken wij U dat wij Christus mogen ontvangen. 
Dat hij onze gids wil zijn op weg naar U toe 
en dat wij in zijn licht mogen leven met elkaar, 
barmhartig, vergevend, genezend. 
 
Hij liet zien wat liefde mag heten toen hij daaraan vasthield,  
daarvan deelde, daaraan brak in de nacht dat hij werd verraden,  
toen hij brood nam en sprak van zegen. 
Hij brak het brood, gaf het rond: Neem en eet, zei hij,  
dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt.  
Doe zo, om mij te gedenken. 
 
Ook de beker van de dank, wijn van vreugde, werd gezegend. 
Hij gaf die aan ons, zijn vrienden: neem en drink, zei hij, 
dit is mijn bloed dat vergoten wordt voor velen.  
Doe zo, om mij te gedenken.  
 
En zo gedenken wij zijn dood, belijden zijn opstanding – Hij leeft! –  
en verwachten zijn komst en zijn toekomst. Maranatha! 
 
Laat, God, uw Geest die Christus bezielde,  
ons verbinden tot een levend lichaam, tot broeders en zusters.  
Laat er toch vrede zijn, overal waar mensen wonen 
en hoor ons als wij, verbonden met al wie ons zijn voorgegaan,  
al uw mensen, God, in hemel en op aarde,  
bidden wij om de komst van uw Vrederijk:  
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vredegroet – we wensen de mensen links en rechts van ons de vrede 
van Christus. 
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nodiging  
Iedereen die in geloof brood en wijn wil ontvangen is van harte genodigd 
 

Het brood wordt u aangereikt met de woorden: ‘brood uit de hemel’ of 
‘lichaam van Christus’, de wijn met de woorden: 'zo wil de Heer bij u zijn', of: 
'bloed van Christus'. U kunt dat in geloof aanvaarden door ‘amen’ te 
antwoorden.  

Voor wie geen alcohol gebruikt is er druivensap in de kleine beker.  
Wilt u liever geen brood en wijn ontvangen, blijf dan rustig op uw plaats zitten 
of kom naar voren, de handen gekruist voor de borst, om een zegen te 
ontvangen. 
 

muziek ‘Da Pacem domine in diebus nostris’ (deel 2) 
 
slotgebed 
 
lied naar Psalm 119  
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3)  Uw woorden te herhalen 
is honing in mijn mond. 
Mij raakt niet meer het smalen 
dat ik mij aan U bond. 
Ik weet dat zwerven bitter smaakt, 
maar heel mijn zoekend leven – 
Gij hebt het zoet gemaakt. 
 

4)  God, laat mij nooit verliezen 
de vreugde om uw woord, 
de moed mijn weg te kiezen 
waar ik uw voetstap hoor. 
En overtuig mij dag aan dag 
dat Gij mij hebt geroepen, 
ja, dat ik leven mag! 

 
 
zegen 
 
 

 
 
 
(allen gaan zitten)  
 
muziek  Allegro di molto D-dur (uit Orgelsonate Wq 70/5) 
   Carl Philipp Emanuel Bach 

 + 
 
 
 
 
 
Welkom om nog wat na te praten bij een glas sap of wijn! 
 
voorganger: Diederiek van Loo, organist: Cees-Willem van Vliet 
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QR code voor de collecte  
(te gebruiken tot 3 oktober) 
 
50/50 voor ons project voor jongeren in 
Zimbabwe, Stichting Bezwa (zie 
www.amersfoortsezwaan.nl)  
en de kosten van deze viering 
 
 

 
 
 
 
 
AGENDA  
2 oktober: Bette Westera (kinderboekenschrijfster) over haar 
kinderboekenweekgeschenk waarin zij zich laat inspireren door oude 
Noorse mythen en sagen 
9 oktober: in het kader van de klimaatpelgrimage en de klimaatcrisis een 
bijbel-studie-gesprek: "Schepping kun je niet zien". 
16 oktober: orgelconcert door Jan Jansen  
23 oktober: Viering 
30 oktober, 19.30 uur: Muziekviering, gedachtenis van de overledenen  
 
 
 
 
Alle informatie: www.amersfoortsezwaan.nl 
 


