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muziek  
Lothar Graap (*1933) - 'Verleih uns Frieden gnädiglich' - Partita 1  
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
voorzang, daarna herhaling door allen 
 

 
 
Zijn woord is leven, een lamp voor mijn voet,  
Hij gaat voor mij uit, verlicht mij dag aan dag.  Refrein 
 
Hij is het licht der wereld voor alle mensen, 
de duisternis zal wijken uit ons hart.   Refrein 
 

Welkom in deze kerk!  
Al sinds 1300 hebben mensen hier gebeden en gezongen, geluisterd en nagedacht 
over hun leven, in tijden van oorlog en rampen en in tijden van vrede en 
voorspoed. Iedereen is welkom in deze kerk, 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. 
 
Het thema van deze vredesweek is ‘Generatie Vrede’. In het affiche is daarom de 
klassieke vredesduif met olijftakje gaan lijken op het vogeltje uit het twitterlogo. Als 
je vraagt: Wat is vrede anno 2022 voor jou? Dan zal het antwoord waarschijnlijk 
anders zijn dan een jaar geleden. De oorlog in Oekraïne heeft onze kijk op de 
wereld veranderd. En ook de corona-rellen en de boze boeren in eigen land laten 
de noodzaak zien om opnieuw na te denken over wat vrede is en hoe we vrede en 
verbinding kunnen bevorderen. Vrede is een opdracht voor ons allemaal, zeker niet 
alleen aan politici, militairen en diplomaten. Snelle antwoorden of quick fixes zullen 
niet volstaan. Er zal tijd nodig zijn, dialoog en discussie, studie en onderzoek, 
gebed en bezinning. Maar iedereen heeft baat bij vrede, de wereld kan niet zonder 
onze inzet.  
 
Voorganger: Diederiek van Loo, organist: Cees-Willem van Vliet 
Deze dienst is mee voorbereid door Erna van Muijden, Elly Boon, Huub Hemels 
van de ‘Ambassade van Vrede’. Na afloop is er de gelegenheid om nog wat te 
blijven praten, bij een glas sap of wijn.  
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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. In de Naam van de Ene:  
a. LICHT EN VREDE 
v. voor jullie allen:  
a. LICHT EN VREDE! 
v. Amen! 
 

       
Hoor de bittere gebeden 
om de vrede die niet daagt. 
Zie hoe diep er wordt geleden, 
hoe het kwaad de ziel belaagt. 
Zie uw mensheid hier beneden, 
wat zij lijdt en duldt en draagt. 
 
Houd wat Gij hebt ondernomen, 
klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eindelijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 
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Litanie om Vrede  
God van vrede, van verzoening, van liefde en leven  
sterk in ons de kracht om op te staan voor recht en vrede 
om de waarheid te spreken, om elkaar te behoeden, 
en hoor ons als wij ook U bidden om erbarmen  
waar mensen leven in oorlog  
waar mensen ruzie maken  
waar mensen hun broeder en zuster haten  
waar dood en geweld heersen  
waar mensen elkaar het leven onmogelijk maken 
waar mensen gebukt gaan onder onrecht en machtsmisbruik 
waar duisternis en wanhoop heersen  
      

      
 

  

 
v.  Wij danken U, God,  

om al het goede dat wij van U ontvingen. Groot zijt Gij! 
g. GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE…. 
v. Wij loven U, Christus,  

Gij wijst ons de weg van liefde en ontferming met heel de wereld. 
g. GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE…. 
v. Wij prijzen U, Geest van God, Adem van leven,  

help ook ons, nu en altijd. 
g. GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE…. 
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Persoonlijk moment van hoop en licht en vrede  
- Tamar Slofstra 
- Gerrit Sepers 
 

 
 
Lied voor de vrede   
(tekst: Reinier Kleijer,  
melodie. lied 670: Kom schepper God)  

 
Wij vragen ons voortdurend af 
waarom het kwaad niet wordt bestraft; 
waarom de vloedgolf aan terreur 
dagelijks om ons heen gebeurt. 
 
Wij stellen steeds opnieuw de vraag 
waarom het mensdom zich verlaagt 
tot oorlogen vol grof geweld 
waar slechts het aantal doden telt. 
 
Er moet – al zien we het vaak niet –  
een land, een streek zijn, een gebied 
waar vriendschap is en vrede woont, 
waar liefde ons bestaan bekroont. 
 
Er moet – ondanks het tegendeel –  
een plek zijn waar het leven heelt, 
waar de gebrokenheid geneest 
en er geleefd wordt in Gods Geest.  
 

 
 
Lezing uit Genesis, hoofdstuk 4:1-17 
 
De mens had gemeenschap met Eva, zijn vrouw,  
en zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld.  
‘Met de hulp van de HEER,’ zei ze,  
‘heb ik het leven geschonken aan een man!’ 
Daarna bracht ze zijn broer Abel ter wereld.  
Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer.  
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Na verloop van tijd bracht Kaïn de HEER een offer  
van de opbrengst van het land.  
Ook Abel bracht een offer: van de eerstgeboren dieren van zijn kudde 
offerde hij de beste stukken vlees.  
De HEER schonk aandacht aan Abel en zijn offer,  
maar aan Kaïn en zijn offer niet.  
Dat maakte Kaïn woedend, zijn blik werd donker.  
De HEER zei tegen hem: ‘Waarom ben je kwaad,  
waarom is je gezicht gevallen?  
Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? 
Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer,  
begerig om jou in haar greep te krijgen;  
maar jij moet sterker zijn dan de zonde.’  
Kaïn zei tegen zijn broer Abel: ‘Laten we het veld in gaan.’  
Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood.  
 
Toen vroeg de HEER: ‘Waar is Abel, je broer?’  
‘Dat weet ik niet,’ antwoordde Kaïn.  
‘Moet ik soms waken over mijn broer?’ 
‘Wat heb je gedaan?’ zei de HEER.  
‘Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar Mij schreeuwt. 
Daarom: vervloekt ben jij!  
Ga weg van deze plek, waar de aarde haar mond heeft opengesperd  
om het bloed van je broer uit jouw hand te ontvangen.  
Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen.  
Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan.’  
Kaïn zei tegen de HEER: ‘Die straf is te zwaar.  
U verjaagt mij nu van deze plek  
en ik mag U niet meer onder ogen komen,  
en als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan,  
kan iedereen die mij tegenkomt mij doden.’  
Maar de HEER beloofde hem:  
‘Als iemand jou doodt, zal dat zevenmaal aan hem worden gewroken.’ 
En Hij merkte Kaïn met een teken,  
opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan.  
Toen ging Kaïn bij de HEER vandaan en hij vestigde zich in Nod, 
een land ten oosten van Eden. 
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Lezing uit het evangelie naar Mattheus, hoofdstuk 5:1-10  (allen staan) 
 
Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. 
Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.  
Hij nam het woord en onderrichtte hen: 
‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 
Gelukkig de zachtmoedigen, 
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want zij zullen de aarde bezitten. 
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 
Gelukkig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
 

 
 
overweging  
 
muziek Lothar Graap - 'Verleih uns Frieden gnädiglich' - Partita 2 
 
 
VIERING VAN DE CHRISTUSMAALTIJD 
 

                         
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. 



9 

 

 

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. 

 
Onderwijl is er een collecte (maar u kunt ook via de QR een gift doen) 
voor het vredeswerk in Amersfoort en om vieringen in de Amersfoortse 
Zwaan mogelijk te blijven maken. 
 
voorbeden – de voorbereidingsgroep van de Ambassade van Vrede   
en tot slot bidden we samen om vrede:  
 
lied 1011: Geef vrede Heer, vrede in onze dagen! 

 
 
het dankgebed aan tafel (staande) 
 
Eeuwige God, U zegenen en danken wij om alles wat wij ontvingen,  
liefde, vriendschap, het licht van deze dag,  
de vruchten van de nazomer, de troost van muziek,  
een leven in vrijheid en vrede, een dak boven ons hoofd en 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 spoor in vrede mogen leven met elkaar, 
mild en barmhartig, vergevend en aanvaardend. 
Hij liet zien wat liefde vermag,  
toen Hij, in de nacht dat hij werd verraden,  
brood nam en sprak van zegen, het brak en zijn leerlingen gaf:  
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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, de wijn van vreugde, zegende Hij. 
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 Hem: zijn leven, zijn dood, zijn opstanding – Hij leeft!  
en verwachten we zijn komst. Maranatha! 
Laat, God, uw Geest die Christus bezielde,  
ons verbinden tot broeders en zusters in deze stad.  
Laat er toch vrede zijn, overal waar mensen wonen 
en hoor ons als wij, verbonden met al wie ons zijn voorgegaan,  
bidden wij om de komst van uw Vrederijk:  
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vredegroet – we wensen elkaar de vrede van Christus. 
 
nodiging Iedereen die in geloof brood en wijn wil ontvangen is van harte 
genodigd aan de Tafel van de Heer 
 

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: Lothar Graap - 'Verleih uns Frieden gnädiglich' - Partita 3 t/m 6 
 
dankgebed 
 
slotlied: 
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2)  Geef vrede door van hand tot hand 
met liefde, onze redding; 
wees vriendelijk in woord en daad 
bewogen om Gods schepping. 
 

3)  Geef vrede door van hand tot hand, 
als brood om uit te delen; 
kijk ieder mens met warmte aan, 
zo kunnen breuken helen. 
 

5)  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. 

 
zegen 

 
 
(allen gaan zitten)  
 
muziek Lothar Graap - 'Verleih uns Frieden gnädiglich' - Partita 7, 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
QR code voor de collecte 


