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Gebed in de Vredesweek 
 
 
O God, geef mij een hart: 
 

Sterk genoeg om zorgen te kunnen dragen. 
Groot genoeg om kleinzieligheden te weerstaan. 
Open genoeg om niemand buiten te sluiten. 
 
Zacht genoeg om pijn aan te voelen. 
Moedig genoeg om onrecht te bestrijden. 
Waarachtig genoeg om leugens te doorzien. 
 
Hard genoeg om geweld te keren. 

Vreedzaam genoeg om strijd te beslechten. 
Nederig genoeg om de minste te willen zijn. 
 
Bescheiden genoeg om trots te vermijden. 
Optimistisch genoeg om tegenslag te overwinnen. 
Doortastend genoeg om de tijd te gebruiken. 
 
Begrijpend genoeg om andere te leiden. 
Blij genoeg om vreugde te schenken. 
Gelovig genoeg om uw navolger te zijn. 

 
      (A.F. Bronswijk, in: Rakelings nabij) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Muziek   

 
We verstillen door te kijken  
naar  “du bist gesegnet”, van Helge Bruggrabe. 
              
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Zingen: lied 216  ( Dit is een morgen…)  (staande) 

 
Groet en bemoediging 
 

 v. De Heer zij met u.  
       g. Ook met u zij de Heer. 
  

v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
 g. die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 v. die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 g. en niet laat varen het werk van zijn handen.  
     Amen 
 

Drempelgebed     
v. …… door Jezus Christus onze Heer. 

 g. Amen.              (gemeente gaat zitten) 
 
Zingen: lied 139: 1 en 8 ( Heer die mij ziet zoals ik ben) 
 
Gebed voor de nood van de wereld en ons eigen hart, 
waarna we luisteren naar het een gregoriaans kyrie eleison – 
Heer, ontferm U 
      

Glorialied: lied 675  Geest van hierboven, leer ons geloven… 
 
Gebed om Gods Geest, dat uitloopt op het zingen van 
        lied 680: 1,3 en 5  Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods 
 
De kinderen in het midden – ik zie jou 

daarna gaan de kinderen naar de nevendienst 
 
 
 

 



DIENST VAN HET WOORD 

 
Lezing: Lucas 19: 1 - 10 
 
Zingen: lied 833  Neem mij aan zoals ik ben ( meermalen) 
Uitleg en verkondiging  
 
Moment van stilte  
 
We zingen samen lied 685  Geest van God, zo vol van liefde 
                                         

Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
 
de kinderen komen terug uit de nevendienst   
 
Inzameling van de gaven , omdat het Vredesweek is, speelt 
de organist het Benedictus uit ‘the armed man’ – een mis voor 
de vrede, van de componist Karl Jenkins. Hij schreef dit voor de 
slachtoffers van de Kosovocrisis, als anti-oorlogsstuk. 
 

Gebed over de gaven,  
dat we afsluiten met het zingen van het Onze Vader (lied 1006) 
 
Slotlied: lied AF Bronswijk   
         melodie: Eens als de bazuinen klinken. 
 
Laat ons zingen van de dromen 
van het hart dat liefde kent, 
van de mens die uit wil stromen 
en zich naar de ander wendt, 
van de God die met ons meetrekt 
en ons licht en leven zendt. 
 
Laat ons danken voor de toekomst 
die zich als een bloem ontvouwt, 
in de mens die zich wil geven 
zich de ander toevertrouwt, 
die de woning van zijn leven 
op de rots van liefde bouwt. 
 
Laat ons vieren dat wat goed is 
dat wat mensen mensen maakt, 
dat wat leven, kracht en moed is 
en in tederheid ontwaakt: 
hoop, geloof, en vooral liefde 
waarin God ons intens raakt.    ( AC Bronswijk, pg 90  bundel Rakelings nabij ) 



                        

Wegzending en zegen, gevolgd door een gezongen amen 
 
In ons hart en in ons huis 
DE ZEGEN VAN GOD 
In ons komen en in ons gaan 
DE VREDE VAN GOD. 
In ons leven, op onze zoektocht 
DE LIEFDE VAN GOD. 
Bij het einde, nieuw begin, 
de armen van God om ons te ontvangen 

THUIS TE BRENGEN. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


