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pianomuziek

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!

welkom door lid Raad van Kerken
zingen lied 1010: 1 en 2

litanie van vrede en verzoening
(vrij vertaald naar het gebed van Coventry)
Waar in vrede wordt gezaaid,
brengt gerech1gheid haar vruchten voort
voor hen die vrede s1chten (Jak. 3: 13-18)

2.

allen:

De onverschilligheid,
die een muur optrekt
tussen mij en jou,
tussen arm en rijk.
God, vergeef!

allen:

Het gebrek aan vertrouwen
in mezelf,
in de ander,
in de liefde.
God, vergeef!

allen:

Het gemak
waarmee
wij de schepping
beschadigen en uitpu8en.
God, vergeef!

Geef vrede, Heer, geef vrede
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allen:

Het gebrek aan solidariteit
met gevangenen,
ontheemden en vluchtelingen,
met hen die ziek zijn,
eenzaam of verstoten.
God, vergeef!

allen:

Het gebrek aan respect
voor hen die anders zijn,
anders denken,
anders voelen,
anders geloven.
God, vergeef!

allen:

Het ontbreken
van liefde
voor onszelf en onze naasten
onze moeite met vergeven.
God, vergeef!

allen:

De hoogmoed
waarmee wij onszelf
tot middelpunt maken
en daardoor anderen niet zien staan.
God, vergeef!

zingen “Als alles duister is…”

ondertussen steken wij kaarsjes aan

glorialied lied 601

Wees goed voor elkaar en vol medeleven:
vergeef elkaar zoals
God u in Christus vergeven hee9 (Ef. 4. 32)
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lezing uit het Oude Testament: psalm 4

2.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij,
kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

3.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoes1ng zaaien
en van ons doen geen daad beklij9.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen gee9.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die lee9.
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Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm van David.
Antwoord mij als ik roep,
God die mij recht doet.
Geef mij ruimte als ik belaagd word,
wees genadig, hoor mijn gebed.
Mach1gen, hoe lang nog maakt u mij te schande,
is de schijn u lief, de leugen uw leidraad?
De HEER schenkt zijn gunst aan wie Hem trouw is,
de HEER luistert als ik tot Hem roep.
Beef voor Hem en zondig niet,
bezin u in de nacht en zwijg.
Breng de juiste oﬀers,
heb vertrouwen in de HEER.
Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’ –
HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
In U vindt mijn hart meer vreugde
dan zij in hun koren en wijn.
In vrede leg ik mij neer
en meteen slaap ik in,
want U, HEER, laat mij wonen
in een vertrouwd en veilig huis.
pianospel
lezing uit het Nieuwe Testament: Efeziers 5: 1-20
Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die Hij
lieCee9, en ga de weg van de liefde, zoals Christus deed, die
ons hee9 liefgehad en zich voor ons gegeven hee9 als oﬀer,
als een geurige gave voor God.
Ontucht en zedeloosheid, in welke vorm dan ook, of
hebzucht mogen bij u zelfs niet ter sprake komen – deze
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dingen horen niet bij heiligen. Ook dubbelzinnige,
oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast – spreek liever
woorden van dank. Want u moet goed weten dat iemand die
in ontucht lee9, zedeloos of hebzuch1g is – dat is allemaal
afgoderij – geen deel kan hebben aan het koninkrijk van
Christus en van God. Laat u door niemand met loze woorden
misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroﬀen
door zijn toorn. Gedraag u dus niet zoals zij, want eens was u
duisternis maar nu bent u licht, nu u de Heer toebehoort. Ga
de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt niets
dan goedheid voort en gerech1gheid en waarheid.
Onderzoek wat de wil van de Heer is. Neem geen deel aan de
vruchteloze prak1jken van de duisternis maar ontmasker die
juist, want wat daar in het verborgene gebeurt, is te
schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht
ontmaskerd wordt, wordt openbaar, en alles wat openbaar
wordt, is zelf licht. Daarom staat er:
‘Ontwaak uit uw slaap,
sta op uit de dood,
en Christus zal over u stralen.’
Let er dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet
als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen
goed, want we leven in een slechte 1jd. Wees daarom niet
onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.
Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspaEngen, maar laat de
Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en
liederen die de Geest u ingee9. Zing en jubel met heel uw
hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, al1jd voor
alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.
medita1eve s1lte

gebeden
Heer, laat ons niet wonen in het verleden,
noch ons zorgen maken over de toekomst.
We kunnen niet ongedaan maken wat is geschied,
we kunnen niet voorzien wat gaat komen.
Laat ons in plaats daarvan wonen in uw vrede,
lieCebben en geliefd worden,
Genezen en genezen worden.
Wij geven het verleden aan u
en rusten in uw vergeving.
Wij geven de toekomst aan u
en rusten in uw Liefde.
Wij leven in uw licht,
open onze ogen opdat we zullen zien.
We leven in uw liefde,
laat uw liefde door ons stromen
tot vervulling van uw koninkrijk
waarom wij bidden met het gebed dat Jezus ons leerde:
gezamenlijk gebeden Onze Vader
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.

pianomuziek
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slotlied lied

zegen

allen:

De Heer zegene u
en Hij behoede u,
de Heer doe zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig.
De Heer verheﬀe zijn aangezicht over u
en geve u vrede.
Amen

pianospel
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