
3.Geliefden, sluit u dan aaneen, vanwaar en wie ge-ook zijt; 
Als kind 'ren om uw Vader heen en Christus toegewijd. 
 
4.Laat zuid en noord nu zijn verblijd, Hem prijzen west en 
oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, in Hem is zij vertroost. 
  
Vredegroet  (allen staan)
V: De vrede van de Heer zij altijd met u.
A: En met uw geest.

We wensen elkaar de vrede van Christus.
(allen zitten) 

Gebeden (elk gebed beantwoord met: )
V: Daarom bidden wij:
A: Vredevolle God, verhoor ons en schenk ons de vrede. 

Aansluitend: Elly en Rikkert – Onze vader 
Onze Vader die in de hemelen zijt 
Uw naam worde geheiligd / Uw koninkrijk kome  
Uw wil geschiede / Op aarde zoals in de hemel 
 
Geef ons heden ons dagelijks brood  
En vergeef ons onze schulden  
Gelijk ook wij aan anderen vergeven  
En leidt ons niet in verzoeking  
Maar verlos ons van de boze 
Want van U is het koninkrijk /En de kracht en de heerlijkheid  
Tot in eeuwigheid / In eeuwigheid  
Amen 
 
Zegenbede 
V: Om de vrede te delen, zegenen wij elkaar en alle
mensen met de woorden van Clara van Assisi:
A: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige 
Geest. Amen.
V: Houd altijd van God, van je ziel en van de ziel van al je 
zusters en broeders.
En wees er altijd bezorgd voor te onderhouden wat u aan de
Heer hebt beloofd.
A: De Heer zij altijd met u
en moge Hij geven dat u
altijd met Hem zijt.
Amen.

Slotlied: Sytze de Vries – God zal met je meegaan 
God zal met je meegaan / als licht in je ogen 
als lamp voor je voet / als hand op je hoofd 
en arm om je schouder; 
als baken bij ontij en verte die wenkt 
als groet op je lippen en hoop in je hart 
als stem die je uitdaagt / en woord dat je voorgaat. 
 
Collecte 
De collecte is voor Stichting Gave. Gave maakt kerken en 
christenen bewust van de bijbelse roeping om vluchtelingen 
gastvrij te ontvangen en helpt christenen om vluchtelingen te 
zien, lief te hebben en een plek te bieden in de christelijke 
gemeenschap. 

(Bij uitloop: Heer, U bent altijd bij mij)
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Muziek 
 
Welkom namens de Raad van Kerken Loenen-Vreeland 

Openingslied:  Psalm 133: 1,2,3 
1. Komt, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is 't als zonen  
van Isrels huis als broeders samenwonen,  
in vrede bij elkander zijn.  
Het is als olie, kostelijk en fijn,  
die naar Gods heilig voorschrift is bereid,  
waarmee de priester wordt gewijd. 

2. Als olie die Aärons hoofd besproeide
En langs zijn baard en mantel nedervloeide,
Is hun eendrachtig samenzijn.
Het is als Hermons dauw zo fris en rein,
Een dauw die door het vroege licht bestraald,
Op Sions bergen nederdaalt.
 
3. Op Sions berg gebiedt de Heer de zegen,  
daar wordt genaad' en vrede rijk verkregen,  
het leven tot in eeuwigheid. 

Bemoediging
V: Wij zijn hier samen in de naam van de Vader, de Zoon en 
de Heilige Geest.
A: Amen.
V: De God van Vrede, die in Jezus Christus Zijn Koninkrijk 
van Vrede heeft gegrondvest, opdat wij als Zijn kinderen 
daarin samen zullen leven als broeders en zusters van 
elkaar, schenke ons Zijn vrede.
A: Amen.

Openingsgebed
V: Algoede Heer, zie genadig hier op ons, uw kinderen, 
allemaal anders, maar toch samen bijeen omwille van de 
vrede. Wij bidden U: dat uw Heilige Geest ons mag 
vergezellen en in herinnering brengen wat uw Zoon ons 
geleerd heeft: dat wij allemaal uw kinderen zijn, zusters en 
broeders van elkaar, ieder even gelijkwaardig. Met dat besef 
kunnen wij de vrede in de wereld verkondigen en voor elkaar 
liefde, vrede en vreugde zijn.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en 
heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de 
eeuwen der eeuwen.
A: Amen.

Lied: Opwekking 765 – Uw vrede vult 'deze boomgaard’ 
Uw vrede vult dit huis; / een glimp van heerlijkheid  
daalt in onze harten neer. / Vader, kom, omarm  
wie naar U verlangt. / Uw Geest daalt op ons leven neer. 
En uw liefdeslied / vervult ons met aanbidding.  
Uw Geest getuigt in ons. 
 



Refrein: Wij zingen: Abba, Vader, / U bent hier bij ons.  
Wij zijn uw zoons en dochters  
en uw liefde laat ons nooit meer los. 
 
Verwelkomd en vernieuwd; / één gemaakt met U,  
door het kruis dat ons verzoent.  
Het hemelkoor verstilt, / als uw zachte stem  
over onze levens zingt. 
 
Uw genadelied / vervult ons nu met dankbaarheid.  
Uw Geest getuigt in ons. 
 
Refrein:  Wij zingen: Abba, Vader, / U bent hier bij ons.  
Wij zijn uw zoons en dochters 
en uw liefde laat ons nooit meer los.  
en uw liefde laat ons nooit... meer los! 
 
Gebed om vergeving
V: Zusters en broeders, soms lukt het ons niet het goede, 
dat de Heer ons geeft, goed te gebruiken of zonder twist met 
elkaar om te gaan. Vragen wij daarom de Heer om zijn 
ontferming over ons en bidden wij: Algoede God, U schenkt 
ons al het goede, maar het lukt ons niet altijd er goed mee 
om te gaan.
A: Heer, ontferm U over ons.
V: Vredevorst, Vrede laat U ons, uw vrede geeft u ons, maar 
het lukt ons niet altijd er vredevol mee om te gaan en de 
vrede te bewaren.
A: Christus, ontferm U over ons.
V: Heilige Geest, Grote helper in ons leven, soms lukt het 
ons niet uw Hulp te aanvaarden die helpt de vrede te 
bevorderen en vredestichters te zijn.
A: Heer, ontferm U over ons.
V: Moge onze barmhartige God ons vredevol nabij zijn, en 
met ons begaan blijven en ons geleiden tot eeuwig leven in 
zijn vrederijk.
A: Amen.

Lied: Sela – Geef vrede 
Geef vrede, Heer, geef vrede, / De aarde wacht zo lang,  
Er wordt zo veel geleden, / De mensen zijn zo bang,  
De toekomst is zo duister / En ons geloof zo klein;  
O Jezus Christus, luister / En laat ons niet alleen! 
 
Geef vrede, Heer, geef vrede, / Gij die de vrede zijt,  
Die voor ons heeft geleden, / Gestreden onze strijd,  
Opdat wij zouden leven / Bevrijd van angst en pijn,  
De mensen blijdschap geven / En vredestichters zijn. 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
V: Algoede Heer,
open onze oren en onze harten,
zodat wij uw Woord van
vrede goed kunnen verstaan,
ons eigen kunnen maken
dan komt uw Rijk van Vrede
voor ons allemaal telkens
een stapje dichterbij.
A: Amen.
 
Lezing uit Jakobus 3:13-18 
13 Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat 
hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven 
en door wijze zachtmoedigheid. 14 Maar als u zich laat 
beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet 
zo hoog van de toren blazen; u zou de waarheid geweld 
aandoen. 15 Dat soort wijsheid komt niet van boven; ze is 

aards, ongeestelijk, demonisch. 16 Waar jaloezie en 
egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. 
17 De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, 
en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan 
ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is 
onpartijdig en oprecht. 18 Waar in vrede wordt gezaaid, 
brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede 
stichten. 

Lied: NLB 992 - Wat vraagt de Heer nog meer van ons 
Wat vraagt de Heer nog meer van ons
Dan dat wij recht doen/ En trouw zijn
En wand’len op zijn weg?

Wat vraagt de aarde meer van ons 
dan dat wij dienen / en hoeden 
als mensen naar Gods beeld? 
 
Wat vragen mensen meer van ons 
dan dat wij breken / en delen 
als ons is voorgedaan? 
 
Het is de Geest die ons beweegt 
dat wij Gods wil doen / en omzien 
naar alles wat er leeft. 
 
Lezing uit het evangelie volgens Marcus 9:30-37 
(allen staan)
30 Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar 
hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam, 31 want hij was 
bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen: 
‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die 
zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood 
opstaan.’ 32 Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden 
hem geen vragen te stellen. 33 Ze kwamen in Kafarnaüm. 
Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: ‘Waarover waren jullie 
onderweg aan het redetwisten?’ 34 Ze zwegen, want ze 
hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van 
hen de belangrijkste was. 35 Hij ging zitten en riep de twaalf 
bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet 
de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ 36 Hij 
pakte een kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg 
zijn arm eromheen en zei tegen hen: 37 ‘Wie in mijn naam 
één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij 
opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden 
heeft.’ (allen zitten)  

Overdenking 
 
Moment van reflectie 
Hoe zou ik zelf mijn blik (meer) naar buiten kunnen richten? 

Welke uitsluitingsmechanismen zien we in de kerk? Wie 
kunnen, of moeten, wij als kerkelijke gemeente(n) in de kring 
zetten en omarmen? 

Lied: NLB 969 - In Christus is nog west nog oost  
1.In Christus is noch west noch oost,  in Hem noch zuid 
noch noord,
één broederschap rust in zijn troost, één wereld in zijn 
woord.

2.Tot ieder hart, dat Hem behoort, met Hem gemeenschap 
vindt. 
De dienst aan Hem is ‘t gouden koord dat allen samenbindt. 
 


