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Thema:  
Wat doe jij in vredesnaam? 

 
 

  



Klokkenspel uit Taize  
 
 
Aansteken van kaarsen, terwijl we het lichtlied (Als alles duister is) zingen: 

 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft. 
 
 
Welkom en inleiding 
Inleiding moet nog worden geschreven. Door Peter. 
 
 
Lied 110, bundel 2019, Jubelt und freut euch 

 

 
 
Openingsgebed (Maria) 
God onze Vader, U toont ons uw liefde door Christus en door onze broeders 
en zusters. Open onze harten, zodat we elkaar, hoe verschillend ook, 
aanvaarden en vergeven.  
Schenk ons samen als één lichaam te leven, zodat ieder mens als een 
geschenk zichtbaar zal zijn. 
Laat ons samen een weerspiegeling zijn van de levende Heer. Amen. 
 
 



Lied, nr. 9, Jezus, U bent.  

 
Jezus U bent, het licht in ons leven, laat nimmer toe dat mijn  duister tot mij 
spreekt, Jezus U bent, het licht in ons leven, open mij voor Uw liefde O 
Heer. 
 
 
Eerste lezing: (Meditatieve tekst naar psalm 139) (Peter) 
Op welke weg bevind ik mij? 
Een weg van smart, vol pijn? 
Omdat ik kies voor weg van mijn verantwoordelijkheid? 
Voor wegkijken van wie aan Europa’s poorten rammelen? 
Voor weglopen voor wie bij mij aanbellen? 
Omdat ik kies voor oren en ogen dicht? 
Een weg van steeds meer… vul maar in? 
Een weg van nepnieuws en achterklap? 
Wat een doodlopende weg! 
 
Op welke weg bevind ik mij? 
Een weg naar eeuwigheid, uw rijk? 
Omdat ik kies voor op weg met verantwoordelijkheid? 
Voor uitzien naar wie aan Europa’s poorten wachten? 
Voor open doen voor wie voor mijn deur staat? 
Omdat ik kies voor oren en ogen open? 
Een weg van doe mij maar minder… vul maar in? 
Een weg van waarheid rechtvaardigheid? 
Wat een weg naar eeuwigheid! 
 
 
Lied, nr. 15, Ubi Caritas 

 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 
(Vert: Waar goedheid en liefde heerst, daar is God) 
 



 
Lezing uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 2: 14-19, (Jurjen)  
Want Hij (Jezus Christus)is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee 
werelden één heeft gemaakt, de muur van de vijandschap ertussen heeft 
afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking 
heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. 
Zo bracht Hij vrede en verzoende Hij door het kruis beide in één lichaam 
met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. 
 
Vrede kwam Hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die 
dichtbij waren: dankzij Hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de 
Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, 
net als de heiligen, en huisgenoten van God. 
 
 
Lied 32: Mijn ziel verstilt 

 
 
 
Stilte en meditatieve muziek 
 
 
Lied, nr. 125, The kingdom of God 

 
 
 
Voorbeden (Maria) 
 
V: Paus Franciscus zei eens: 
'De weg van de vrede bestaat erin de ander niet als een vijand te zien die 
bestreden te worden, maar als een zuster of broeder die wij moeten 
verwelkomen.' 



Bidden wij daarom met  zijn woorden tot onze vredevolle God: 
 
'Opbouw van vrede vereist vooreerst respect voor de vrijheid en 
waardigheid van elk persoon.' 
Algoede Heer, geef dat wij alle mensen kunnen beschouwen  als vrij en 
gelijkwaardig persoon ter bevordering van de vrede. 
Laat ons bidden... 
A: Vredevolle God, verhoor ons en schenk ons de vrede. 
 
V: 'Vrede is een goed dat alle grenzen overstijgt, want het is een goed voor 
heel de mensheid.' 
Algoede Heer, geef dat wij geen grenzen of hokjes dulden tussen ons en 
andere mensen, er is namelijk geen 'wij of zij', want wij zijn allen uw volk 
van geliefde kinderen. Enkel met dat besef kunnen wij inclusief samenleven 
ter bevordering van de vrede. 
Laat ons bidden... 
A: Vredevolle God, verhoor ons en schenk ons de vrede. 
 
V: 'Een vrede die niet voortkomt uit de vrucht van de integrale ontwikkeling 
van allen, zal ook geen toekomst hebben en altijd zaad van nieuwe 
conflicten en verschillende vormen van geweld in zich dragen.' 
Algoede Heer, wij bidden U voor alle wereldlijke en religieuze leiders in de 
wereld, geef dat zij de onderlinge dialoog blijven zoeken ter bevordering van 
de integrale ontwikkeling van allen, ter bevordering van de vrede. 
Laat ons bidden... 
A: Vredevolle God, verhoor ons en schenk ons de vrede. 
 
V: Naar vrede verlangen wij, 
Naar vrede zoeken wij. 
Daarom bidden wij: 
God, laat uw mensen niet los. Ook niet, als wij telkens weer, dichtbij en ver 
weg onrecht ervaren. 
Wij bidden, dat uw woord goed mag worden gehoord en verstaan, zodat het 
voor iedereen een bron van inspiratie mag zijn. 
Laat ons bidden... 
A: Vredevolle God, verhoor ons en schenk ons de vrede. 
 
V: 'Wanneer je een dag afsluit zonder vrede te sluiten, is wat je vanbinnen 
meedraagt koud en hard, waardoor het nog moeilijker wordt om vrede te 
sluiten.' 
Algoede Heer, geef ons de kracht en de moed elke dag conflicten uit te 
praten, zodat wij elke dag in vrede met een warm hart en een zacht gemoed 
afsluiten. Amen. 



 
En leggen wij nu in stilte aan God voor al wat ons ten diepste bezig houdt: 
aan zorgen en verdriet, maar ook vreugde en dankbaarheid 
 
 
stil gebed 
 
 
We bidden het Onze Vader, volgens de Nieuwe Bijbelvertaling. 

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. 

 
 
Vredeswens (Maria) 
Wie mensen blij wil maken, moet vreugde in zich hebben. 
Wie de wereld wil verwarmen, moet vuur in zich dragen. 
Wie mensen helpen wil, moet zachte handen hebben 
om ze niet te kwetsen. 
Wie vrede brengen wil moet eerst in z'n eigen hart 
vrede gevonden hebben. 
Moge God ons helpen de vrede te vinden en aan elkaar 
door te geven. 
Wensen we elkaar ‘vrede en alle goeds’. 
 
Zingen: ‘vrede voor jou’. 
 
 
  



Lied nr. 23: Laudate omnes gentes 

 
 
 
Afsluiting 
Heer, maak mij een werktuig van uw vrede:  
Laat mij liefde brengen waar haat is 
vergiffenis waar fouten worden gemaakt 
eenheid waar mensen verdeeld zijn, 
waarheid waar de leugen regeert. 
 
Laat mij geloof schenken aan wie twijfelt, 
hoop aan wie wanhoopt, 
licht aan wie in het duister verkeert, 
vreugde aan wie bedroefd is. 
 
Heer, help mij 
niet zozeer zelf gelukkig te worden, 
als wel anderen gelukkig te maken, 
niet zozeer zelf begrepen te worden, 
als wel door anderen te begrijpen, 
niet zozeer zelf getroost te worden, 
als wel anderen te troosten, 
niet zozeer zelf geliefd te worden, 
als wel anderen lief te hebben 
 
Want als ik geef, zal mij gegeven worden, 
als ik vergeef, zal mij vergeven worden, 
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. 
 
Gaan wij met deze opdracht weer naar huis en vragen wij God om ons te 
zegenen, Vader, Zoon en heilige Geest. Amen 
 

Vrije vertaling van het gebed dat in de traditie toegeschreven is 
aan Franciscus van Assisi (circa 1182 – 1226) 

maar naar alle waarschijnlijkheid een andere bron heeft. 
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