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VOORBEREIDING: 
 

Muziek Improvisatie lied 462 ‘Zal er ooit een dag van vrede’ 
 
Welkom  
allen gaan staan 
 

Stilte      
 

Groet en Bemoediging      v.    De Eeuwige zij met u!  

                                             
                                            a:         Ook met  u      zij    de    Eeuwige 

                                            v. Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige 

                                            a. die hemel en aarde gemaakt heeft 

                                            v. God heeft beloofd ons nooit los te laten 

                                           a. Op God hopen wij! 



 

Drempelgebed   

k: Wat zou het mooi zijn God 

    als niemand meer wordt uitgelachen 

a: of gepest 

k: Als niemand meer alleen aan de kant staat, 

a: niet mee mag spelen 

k: Als niemand meer bang is voor thuis  

a: voor ruzie en nog meer 

k: Als niemand zich meer stom voelt 

a: of dom, of lelijk. 

k: Maar dat lukt ons niet God 

a: We hebben soms niet eens door  

    hoe en wat we naar anderen doen 

k:Nee, hier is geen oorlog, God 

a: maar voor sommigen 

    ook geen echte vrede….. 

   Amen 

 

Aanvangslied ‘Vrede voor jou’  t. J. van Opbergen, melodie lied 865 

1 Vrede voor jou, hierheen gekomen, 
   zoekend met ons om mens te zijn. 
   Jij maar alleen, jij met je vrienden, 
   jij met je last, verborgen pijn. 
   Vrede, genade, God om je heen, 
   vergeving nieuwe moed 
   voor jou en iedereen. 

2 Niemand komt hier, vrij van het kwade, 
   niemand gaat hier straks weer vrijuit. 
   Niemand te veel, niemand te weinig 
   niemand te groot, geen een te klein, - 
   dit wordt verbeeldt in woord en gebaar, 
   tot ooit en overal 
   wij leven voor elkaar. 

3 Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt, 
   Jij die de hele wereld draagt: 
   Kom naar ons toe, leer ons te leven, 
   help ons te zien wat ieder vraagt, - 
   tijd om te leven, kans om te zijn; 
   een plek om nu en ooit 
   gezien, aanvaard te zijn. 
                                                                   allen gaan zitten 

Inleiden VREDESZONDAG 



 
Lied 335 1x vrouwen, 1x allen 

 
 

Kyriëgebed met acclamatie 301a 

 

 
 

Glorialied 146c:1,5,6 

 



 
         5 O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden, 
 Hij die u recht verschaft is hier! 
 Hongerige, Hij wil u spijze bereiden, 
 dorstige, zie de heilsrivier! 
 Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; 
 God schenkt genade velerlei./Halleluja! Halleluja!. 

         6 Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen, 
 dat u de haat der mensen treft, 
 Hij richt u op, als u neer zijt gebogen 
 en Hij buigt neer wie zich verheft. 
 Zijt gij in rouw, God is uw licht; 
 Hij schenkt, o blinde, u ’t gezicht./ Halleluja! Halleluja! 
 

DE SCHRIFTEN:  

Kinderen 

Lied  288 Goedemorgen, welkom allemaal, 
(als Gebed) ik met mijn en jij met jouw verhaal, 
  lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 
  alles mag er zijn! 
  God, ik vraag U, kom in onze kring. 
  Wees erbij wanneer ik bid en zing. 
  Ik met mijn en U met uw verhaal 
  verteld in mensentaal. 
 
Thema ‘Inclusief samenleven’ 

‘When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-
ending shade?’ Amanda Gorman (uit ‘The Hill We Climb’) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lied 991: 1,2 
 

 
 

        2 God moge ons behoeden, 
 wij zien elkander aan, 
 de broeder kent de broeder 
 als een die voor moet gaan. 
 
Schriftlezing  Markus 9:30-37 
 
Lied 991:6,7,8 
          

       6  Zo hoog zijn Gods gedachten, 
 zij gaan de tijden door, 
 wie voor was blijft ten achter, 
 wie achterbleef gaat voor. 

       7 Veracht dan niet de kleinen 
 en die verloren zijn, 
 want God noemt hen de zijnen 
 die laat geboren zijn. 

        8 De eersten zijn de laatsten, 
 wie nakomt gaat voorop! 
 Kies dan de goede plaatsen 
 en geef uw hart aan God. 

 
Overweging     

 
Muziek  Bewerking lied 1010 ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’ 
             (mel. Ps. 6) van T. Hagen 
 



  
Lied 1014    t.Fred Kaan 

 
(1 
Geef vrede door van hand tot hand, 
je moet die schat bewaren; 
bescherm haar als een tere vlam, 
behoed haar voor gevaren.) 
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. 
4 
De sterke, zachte hand zij dank, 
die meer dan troost kan geven: 
als woorden stokken, spreekt de hand 
in vriendschap, steun en zegen. 
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. 
 
 
 
 

1 
Put peace into each other’s hand  
and like a treasure hold it;  
protect it like a candle flame,  
with tenderness enfold it. 
2  
Put peace into each other’s hand 
with loving expectation;  
be gentle in your words and ways,  
in touch with God’s creation.  
3 
Put peace into each other’s hand  
like bread we break for sharing;  
look people warmly in the eye:  
Our life is meant for caring.  
4 
Give thanks for strong yet tender 
hands,  
held out in trust and blessing.  
Where words fall short, let hands 
speak out,  
the heights of love expressing.  
5 
Put peace into each other’s hand  
he is love’s deepest measure;  
in love make peace, give peace a 
chance  
and share it like a treasure. 
 

 



 
GEBEDEN EN GAVEN:  
 
Voorbeden met acclamatie 333: 

 
 
Stil gebed, Onze Vader 
 
Mededelingen 
 
Inzameling gaven: 1 Kerk in Actie : Bouw de kerk in Syrië weer op. 
                                2 Spiritueel Café 
Graag uw gift overmaken op rekeningnummer NL70 INGB 0007 7733 10, 
ten name van ‘Diaconie PG Voorschoten’, onder vermelding van de 
naam van de collecte. U kunt ook Appostel App en SKG webshop 
gebruiken, info op de Collecte pagina van onze website: 
www.dorpskerkvoorschoten.nl  
 

Slotlied ‘Vrede zij met jullie’ (‘Friede sei mit euch’ uit Zwitserland) 

 
               Vre -de   zij  met  jou ----      en      vre -de    zij      met mij. 

 
            Vre-de met ons    al- le- maal  en     met  de    he - le    wereld 
 
 
WEGZENDING & ZEGEN 
allen: 
 
 
 
 
 

 
Muziek  Canzona van H. Scheidemann 

http://www.dorpskerkvoorschoten.nl/


 

 

 

 


