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Oecumenische Vredesdienst 
zondag 19 september 2021 - 11.30 uur 
St. Josephkerk, Zeist 
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Deelnemende kerken: 
Parochie Sint Maarten, locatie Emmaüs 
Doopsgezinde Gemeente Zeist 
Evangelische Broedergemeente 
Protestantse Wijkgemeente Zeist-West 

 
   Voorgangers: 

Stefan Bernhard, predikant Evangelische 
Broedergemeente 
Tineke Dronkert, predikant Protestantse 
Wijkgemeente Zeist-West 
Maaike de Jong, predikant Doopsgezinde 
Gemeente Zeist 
Fred Kelder, parochiaan-voorganger Sint 
Maarten 

 
Koor: leden van het Emmauskoor olv Louise 
Janssen 
Organist/ pianist: Hans van Duren 
Kinderkerk: Marja van der Horst 

 
   Alle liederen worden gezongen door het   
   koor 
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Stilte  
 
Muziek  
 
Opening  
 
Welkom 

 

De vredeskaars en de oecumenekaars worden 
aangestoken 

 
allen gaan staan 

 
Openingslied: Gezangen voor Liturgie 647 / 
Liedboek 295 “Wees hier aanwezig” (koorzang) 

 
Antifoon: 
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.  
Dat ik U horen mag met hart en ziel. 

 
refrein: 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

 
 1 Woord ons gegeven, God in ons midden,    
toekomst van vrede, wees hier aanwezig.  

    Uw wil geschiede, Uw koninkrijk kome. 
    Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.    
    refrein 

 
   2 Dat wij niet leven, gevangen in leegte.  
   Dat wij niet vallen terug in het stof. 
   Zend uw Geest, dat wij worden herschapen. refrein 
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 3 Dat wij U horen, dat wij U leven,  
    mensen voor mensen, allen voor allen.  
    Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.  

Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
refrein 

 
Antifoon 
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.  
Dat ik U horen mag met hart en ziel. 

    refrein 

Bemoediging en groet 
 

Vredeswens: u kunt een vredeswens op uw kaartje 
schrijven en deze neerleggen op de hoek van de bank 

 
u mag weer gaan zitten 

Lied: GvL 577 “Ik zal er zijn” (koorzang) 

 
Voorzang: Alle denkbare en ondenkbare 

levende zielen bevelen wij u aan. 
Koor: Gij hebt u toch beschikbaar gesteld, 

wij mochten u roepen, hebt Gij gezegd, 
“Ik zal er zijn” was uw naam. 

 
Verstaat Gij ons nu wij u roepen, 
ziet Gij door onze gezichten heen 
tot in onze duistere verdeelde ziel? 
Wij zijn de mens die Gij gemaakt hebt. 

 
Voorzang: Gij die gezegd hebt: troost mijn volk - 

Koor: voor hen die eenzaam tegen de 
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grond gaan, 
voor hen die niets meer hebben 
dan ongeluk, 
is er geen troost, geen woord dat 
redt.  
Zijt Gij de vriend die hen omhoog 
haalt? 

 
Hoor allen die om vrede roepen 
als om een onbestaanbaar geluk. 
Hoor het bloed dat roept uit de 
aarde dat het vergeefs is 
vergoten. 
Hoor hen die sprakeloos zijn, 

mond-dood, gemarteld, waar ter 
wereld niet.   
    

                       En de doden, vergaan in de aarde,                   
                       verstrooid op de wind, voorgoed  
                       onvindbaar, 

en allen die weg zijn gegaan 
zonder groet. 

 
Voorzang: Wat heeft met hen gedaan 

Hij die nooit varen laat het werk van 
zijn handen? 

Koor: Gij die in den beginne hebt geroepen: 
licht, en de duisternis vluchtte, 
dag, en de nacht kromp ineen, 
mensen, en uit het onbestaanbare 
werden wij mensen. 
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                       Gij die zin gegeven hebt aan ons 
                       bestaan,         
                       Gij die ons hart verwarmd hebt, 

 
Voorzang: grondvest opnieuw dit huis vol 

mensen, deze aarde. 
Koor:  Tot vrede strekke ons uw naam:  
                   Ik zal er zijn. 

 
 
Gloria: (Taizé) (koorzang) 
 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, Gloria, hallelujah, 
hallelujah! 

 
Aandacht voor de kinderen 

     
    Kinderen gaan naar de kinderkerk olv Marja vd Horst 
 

Dienst van het woord 

 
Gebed bij de opening van de Bijbel 

 
1e lezing:  

 
Psalm 155 “HOOP” (uit de liturgiekrant van 
PAX) 
(Enis Odaci, voorzitter Stichting Humanislam) 
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Lied: GvL 558 “Wij treden biddend in Uw licht” 
op melodie LB 134 / GvL 423 (koorzang) 
 

     1 Wij treden biddend in uw licht,  
     op U is onze hoop gericht,  
     die alles wat op aarde leeft  
     te allen tijd uw liefde geeft 

 
     2 God, Vader, die van eeuwigheid,  
     het heil der mensen hebt bereid,  
     geef dat uw alverlossend woord 

 in groot vertrouwen wordt aanhoord. 

 
     3 God, Zoon, die door uw offerdood  
     de deur naar ’t leven weer ontsloot,  

     wij vragen dringend altijd weer: 
 Bewaar ons in uw liefde, Heer. 

      
     4 God, goede Geest van heiligheid,  
     die ieder mens in liefde leidt,  
     breng allen samen en bewerk 
     de eenheid van de Christenkerk. 

 
2e lezing: Marcus 9: 30-37 uit de Nieuwe 
Bijbelvertaling 
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Lied: GvL 610 “Heeft Hij ons bidden opgevangen” 
            (koorzang) 
 
1 Heeft Hij ons bidden opgevangen                    

Hij heeft op ons zijn naam gelegd. 
Meer dan een mens ooit kan verlangen:  
Ik ben met U heeft Hij gezegd. 
Opent uw harten, mensenkind’ren, 
die bang en ontoegankelijk zijt, 
geen macht ter wereld kan verhinderen  
dat Hij u naar zijn woord bevrijdt. 

 
 2 Hij zal de armen niet verstoten                   

Hij is met onze nood bekleed. 
Voor allen die zijn vastgelopen 
heeft Hij een naam, een nieuwe geest. 
Hij spreekt de taal van alle landen 
en overal ontkiemt zijn rijk. 
Waar wij maar gaan is Hij voorhanden 
en achter elke mens staat Hij. 

 
 3 Zijt Gij het eerst van ons geboren                          

zijt Gij de welbeminde zoon, 
blijf ons dan trouw, wij zijn verloren  
als Gij niet met ons samenwoont. 
Dat wij met U gelukkig leven 
en spelen voor Gods aangezicht,  
dat wij elkaar de vrede geven  
die Gij voor ons hebt aangericht. 
 

Overweging  
 
Muziek 
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    Voorbeden, acclamatie:  
 
Koor zingt vooraf:    

    Onze ogen gericht op het Licht 
onze ogen gericht op de Heer     

 
Na iedere voorbede gesproken door allen: 
Vredevolle God, verhoor ons en schenk ons de vrede 

 
Onze Vader (samen gesproken) 

 
Onze Vader die in de hemel 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 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht  
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
Mededelingen: 
 
-bloemen 
-collecte 

-attentie voor vredesontmoeting van het Platform 
voor Levensbeschouwingen en Religies, zondag 
26-9, 15 uur in de kerk van de Broedergemeente 

 
 



10 
 

 Collecte voor het vredeswerk van PAX, mandjes    
 bij de uitgang 

 
     U kunt ook een gift overmaken op    
     rekeningnummer NL 73 RABO 0162 1967 09 
     van de Raad van Kerken in Zeist ovv collecte    
     vredesdienst 
 

 of met QR code: 

     

 

 

    De kinderen komen terug uit de kinderkerk en 
halen de vredeswensen op 

 
 
Muziek 
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Slotlied:  GvL 655  “Wij moeten gaan” (Eva’s lied 1 
nr 17) (koorzang) 

 
   1 Wij moeten gaan; aan 't lied van bevrijding 
    voegden we weer een eigen refrein, 
    zagen rondom de glans van herkenning 
    hoe we elkaar tot Verbondgenoot zijn. 
    Vonden het Woord, eerder gehoord, 
    als nieuwe bron op eigen terrein. 
 
    2 Laten we gaan. Geloof in de zegen          
    die onze God steeds toegezegd heeft, 

in niemandsland soms worst’lend verkregen 
maar die ons hoop, moed en waakzaamheid 
geeft.  
Neem van hier mee, het vaste idee 
Licht blijft de kern, vaak tastend beleefd. 

 
  3 Neem bij het gaan de mantel van vrede  

die we behoedzaam om mogen slaan,  
waarin de Naam vol kleur is geweven. 
Vage beschutting in mensenbestaan.  
In de woestijn, vruchten en wijn:  
vrede en zegen! Laten we gaan. 
 

    Wegzending en zegen 
 
     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. 
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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. 

  

  

 Vredeswensen worden uitgedeeld bij de uitgang 

 Zo mogelijk koffie buiten 
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    Psalm 155  Enis Odaci 

I Het beginpunt van alles: de mens 
 

Geloof, hoop en liefde  
Zonder geloof geen hoop, 
zonder hoop geen liefde, 
zonder liefde geen geloof 
Eeuwige verstrengeling tussen God en mens 

 
Mens en medemens, een verbond voor het leven  
Een verbond dat barst en breekt 
Door gierigheid, angst, wantrouwen 

Een verbond dat om heilige strijd schreeuwt   
Door de meest machtige soldaat van God 

 
Weet u niet wie de meest machtige soldaat van God is?  
 
II Het middelpunt van alles: de mens 
 
Ik zag ijzer en zei: ijzer is de machtige soldaat van God 
Ik zag vuur het ijzer smelten en ik koos het vuur 
Ik zag water het vuur blussen en ik koos het water 

 
Ik zag wolken het water in zich dragen en ik 
koos de wolken 
Ik zag de wind de wolken sturen  
en ik koos de wind  
Ik zag standvastige bergen de wind trotseren en ik 
koos de bergen 

 
Ik zag de mens bergen beklimmen en ik koos de mens  
Ik zag de slaap de mens overwinnen en ik koos de slaap  
Ik zag dat zorgen de slaap konden overwinnen en ik 
koos voor de zorgen 
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Ik zag dat de bron van de zorgen het hart was 
en ik koos voor het hart 
Ik zag dat het hart tot rust gebracht kon worden door 
het gedenken van God 
En ik koos voor het gedenken als meest machtige 
soldaat van God! 

 
Weet u niet dat u de meest machtige soldaat van God 
bent? 

III Het eindpunt van alles: de mens  

Geloof, hoop en liefde 
Zonder geloof geen hoop,  
zonder hoop geen liefde,  
zonder liefde geen geloof 
Eeuwige verstrengeling tussen God en mens 

 

Mens en medemens, een verbond voor het leven 
Een verbond dat machtig en krachtig is 
Door genade, barmhartigheid, scheppingskracht 
Een verbond dat om heilige strijd schreeuwt 
Door u als meest machtige soldaat van God 

 
Weet u dan niet waarom God Zelf mens werd? 
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