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Instrumentaal 
 
 
 
Welkom  
We wensen iedereen van harte welkom op deze plaats waar we in 
vrede samen mogen zijn. 
Moge Gods vrede rusten op ons samenzijn hier en nu 
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
 
 
 
 
 
Openingswoord 
Vrede kun je leren, maar het kost wel de nodige tijd en inspanning. 
Zeker nu we iedere dag geconfronteerd worden met mensen die 
vluchten, die op reis zijn naar een betere wereld. 
En met mensen die fel tegen de komst van deze reizigers, deze 
mensen van wie het overgrote merendeel op zoek is naar vrede en 
geluk, een veilig bestaan. 
Het vraagt van ons om rust en om mededogen, om met open 
ogen, met open oor te luisteren en te kijken. Het vraagt om 
zelfinzicht, om het goed te verstaan 
Wij willen dit uur, waarin we samen zijn en waarin we samen met 
deze koorleden willen zingen, bidden en stil zijn om een beetje 
oefenen in het “vrede leren”. Om te overdenken, om te luisteren. 
En om weer iets meer te leren hoe we ons de vrede eigen maken. 
Dat dienen we zelf te doen, onze handen te gebruiken om te 
verbinden, onze oren te spitsen om te horen en te zien hoe er 
vanuit het hart tot ons gesproken wordt. 
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Openingslied: 
De oren van God 
 

 
God heeft vast en zeker heel veel oren 
om de woorden en de taal van alle mensen  te kunnen horen, 
  
 Tel de oren van iedereen die leeft 

En je weet hoeveel ogen God heeft 
 
God heeft vast en zeker heel veel ogen 
Om te zien wat mensen doen, 
Wat zij proberen en soms niet mogen 
  
 Tel de ogen van iedereen die leeft 

En je weet hoeveel ogen God heeft 
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God heeft vast en zeker heel veel handen 
om een geode vriend te zijn 
Voor alle mensen in alle landen 
  
 Tel de handen van iedereen die leeft 
 en je weet hoeveel handen God heeft 
 
Openingsgebed  
Eeuwige God, al zolang onderweg met ons 
Vandaag staan wij hier op de drempel van Uw huis van oudsher en 
aarzelen om binnen te gaan. 
Uw vrede is zover te zoeken. 
Duisternis heerst op grote plekken 
Mensen staan op tegen elkaar 
Uw Schepping zucht en steunt 
Ook persoonlijke zorgen en twijfels dragen wij met ons mee als wij 
deze drempel overgaan 
Goede God, wijs ons vandaag opnieuw Uw Weg van Vrede 
Zet ons in beweging naar U en elkaar toe 
Wees aanwezig in ons zingen en bidden 
in uw Woord en in de stilte in het delen, het geven en ontvangen 
Beziel ons met Uw Geest Licht voor deze viering 
Adem voor onderweg, bron van ons verlangen. 
Vrede. 
Moge het zo zijn. 
 
Gebed om ontferming, bidden wij samen 
 

Je hoofd buigen 
Je hart openen 
Met open handen opkijken naar die ander 
God ontferm U over mij 
Ik buig mijn hoofd 
Ik sta hier met mijn handen uitgestrekt naar U 
Mijn hart wil U ontmoeten 
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God ontferm U over ons 
Leer ons, onze handen uit te strekken naar U en elkaar 
Geef ons vrede in ons hart 
Help ons om te buigen, 
zodat wij anderen van de grond omhoog kunnen helpen 
Ontferm U over ons 
Ontferm U over mij 
 
Het ontsteken van de gedachteniskaars 
Koorlid ontsteekt de kaars. 
 
Wij ontsteken deze kaars gedenken voor het aangezicht van de 
Eeuwige Vredevorst, voor hen die zijn overleden en die wij niet 
met name noemen, maar die wij dragen in onze harten en noemen 
in stilte. Dat zij mogen voortleven in het eeuwige Licht 
 
 
Eerste lezing:  
Op afstand zien we mensen lijden, strijden, doden 
Andere mensen, andere levens, ander leed 
Op afstand lezen we hun verhalen, met mitsen en maren 
Propaganda, nepnieuws, verborgen agenda’s 
Op afstand oordelen we over waarheid en onwaarheid 
In uw huis, in de moskee, de synagoge, op de comfortabele bank 
Wij roepen rustig: Heer, ontferm U over hen. 
Oorlogen beginnen op afstand, besloten door leiders op afstand 
Leed vervaagt, de herinnering vervaagt, elke generatie weer 
Wij roepen veilig: Heer, ontferm U (over hen). 
Moses - Christus - Mohammed; Thora - Evangelie - Koran 
Wie zegt waarheid, waarheid, waarheid? 
En wie zegt afgoden, demonen, valse profeten? 
Wij roepen verward: Heer, ontferm U (over ons). 
Wie zet dan zijn veiligheid in voor de veiligheid van anderen? 
Wij roepen in twijfel: Heer, ontferm U (over ons). 
In nabijheid voel ik de moeder, de vader en het kind 
Ze worden mijn familie en hun leed is mijn last 
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In nabijheid zijn hun verhalen waarheid, zonder mitsen en maren 
Hun verlangen naar veiligheid blijft bij mij, één en verbonden 
In nabijheid worden mijn beelden verpulverd tot as 
In het gebed, in de aanraking, in die heilige ontmoeting 
Ik roep: Heer, ontferm U over mij. 
 
Lied:  GvL nr. 600 / pag. 683 
Een schoot van ontferming is onze God.  
Hij heeft ons gezocht en gezien 
zoals de opgaande zon aan de hemel.  
Hij is ons verschenen  
toen wij in duisternis waren,  
in schaduw van dood.  
Hij zal onze voeten richten op de  
weg van de vrede.  
 
Gedicht: 
“Vrede kun je leren” 
In deze wereld hebben wij mensen  
allemaal zo onze eigen wensen. 
De één wil liefde, de ander wil trouw. 
de één wil een man, de ander een vrouw. 
Maar één ding wil iedereen: 
en dat is vrede om zich heen! 
Men vergemakkelijkt ieders leven,  
door aan anderen aandacht te geven. 
Want ook al lijkt dat voor sommige overbodig 
Liefde, vriendschap en vrede heeft iedereen nodig! 
 

Evangelielezing 
 

Lucas 24 36 – 41  
Terwijl ze hierover zaten te praten, stond Jezus Zelf opeens bij 
hen. Hij zei: "Ik wens jullie vrede toe!" Ze schrokken vreselijk en 
dachten dat ze een geest zagen. Maar Hij zei: "Waarom schrikken 
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jullie zo? Waarom denken jullie dat? Kijk naar mijn handen en 
voeten. Dan kunnen jullie zien dat Ik het Zelf ben. Voel maar. Een 
geest heeft geen vlees en botten, maar Ik wel." En Hij liet hun zijn 
handen en voeten zien. Ze waren zó verbaasd en blij, dat ze het 
haast niet konden geloven.  
 
 
 
Overdenking 
 
 
 
 
Geloofsbelijdenis 
Samen bidden we: 

God van de vrede, 
die vreugde vindt in ieder mens, 
je bent zorgzaam en je laat ons niet in de steek. Ik geloof in je. 
Jezus, onze naaste, die mij laat zien wie God is, je vraagt aan ons 
om rechtop te staan, om pal te staan voor de vrede. Ik geloof in je.  

Heilzame Geest, ik geloof in je. 
Je openbaart je op onverwachte momenten 
als wijsheid in mensen die weten wat goed is om te doen. 
Ik geloof dat jouw kracht zich in mij kan openbaren. 
Ik geloof in onze gemeenschap van mensen, die durven zoeken en 
durven vieren dat ze jou vinden, God van het leven.  
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Lied:   

 

Vrede draait om kleine dingen, vrede maak je met elkaar 
Boze woorden gaan soms over met een woord of een gebaar. 
Vrede draait om kleine dingen, met een lach of een zoen 
Kan een ruzie zomaar stoppen. Zoiets kleins kan heel veel doen 
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Voorbeden / persoonlijke intenties 
Goede God, 
Delend in Uw verlangen naar Vrede - een wereld zoals door U 
bedoeld – willen wij onze vragen over zoveel onbegrijpelijk lijden 
aan U voorleggen. 
Daarom bidden wij en zullen wij blijven bidden om Vrede voor uw 
mensen 
samen: wek in ons uw diepe verlangen naar Vrede 
 
 
Goede God, doe ons omzien naar Uw mensen onze naasten 
Uw wereld op ons netvlies. Speciaal voor alle kinderen die op de 
vlucht zijn, in tentenkampen leven, voor hen die helemaal nergens 
wonen en steeds op weg zijn 
samen: wek in ons uw diepe verlangen naar Vrede 
 
Goede  God, 
Elk jaar herdenken wij de oorlog en jaar vieren wij onze vrijheid, 
Toch is er niet overal vrede. 
Geef ons de kracht om van de wereld een betere plaats te maken. 
Help ons  te luisteren naar de mensen om mij heen en te geloven 
dat Jezus ons tot steun kan zijn voor het verkrijgen van vrede. 
samen: wek in ons uw diepe verlangen naar Vrede 
 
Goede God van alle mensen, ook van ons hier bijeen. 
Wij willen bidden voor de aangedragen persoonlijke intenties. 
………. 
 
 
samen: wek in ons uw diepe verlangen naar Vrede 
 
Goede God, beziel ons met uw Geest dat wij mensen worden tot 
Vrede in staat 
Moge het zo zijn 
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Bidden wij samen:  (oecumenisch) 
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. 
 
Wees Gegroet 
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U. 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,  
En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. 
Heilige Maria, Moeder van God, 
Bid voor ons zondaars. 
Nu en in het uur van onze dood, Amen. 
 
 
 
 
Collecte en mededelingen 
 
 
 
PIANOMUZIEK 
Dona Pacem 
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Vredeswens  
Ik wens altijd meer zon 
om onze wereld meer kleuren te geven. 
Ik wens genoeg regen 
om de droogte te voorkomen. 
Ik wens genoeg geluk, voor een eindeloze lach 
Ik wens jullie goede gezondheid toe 
om jullie dromen te kunnen bereiken. 
Mensen van alle culturen 
wit, zwart, rood of geel 
moslim, katholiek of andere gelovige  
Ik wens jullie allen het beste en vooral vrede 
in jullie harten en op aarde 
 
 
Dat wij elkaar de vrede mogen en kunnen wensen, zoals Jezus zei: 
“Mijn vrede geef ik u”. 
Wensen wij elkaar de vrede. 
 
We luisteren naar: 

Speeltuin 

Door kapotgeschoten straten, zonder vader, zonder land. 
Loop je hulpeloos verlaten aan je moeders warme hand 
Als een schaap tussen de wolven naar bestemming “onbekend”. 
En niemand ziet hoe klein je bent, niemand ziet hoe klein je bent. 

Refrein: 
Morgen zal het vrede zijn. 
Zal de zon je strelen. 
zal de wereld weer een speeltuin zijn,  
En kun je rustig spelen. 

Na de winter komt de lente, wordt de grijze lucht weer blauw. 
Maar al ben je uit de oorlog, gaat de oorlog ooit uit jou? 
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Mooie ogen zijn vergiftigd, zijn aan het geweld gewend. 
En niemand ziet hoe klein je bent, niemand ziet hoe klein je bent. 

Refrein: 
Morgen zal het vrede zijn. 
Zal de zon je strelen. 
zal de wereld weer een speeltuin zijn,  
En kun je rustig spelen. 

 
Zegenbede  
Bidden we samen: 
Droom de wereld open 
Zing tegen beter weten in 
Zing en droom van de mens 
die ik mag zijn in Zijn Naam 
Gezegend mijn hand 
die uitreikt naar de ander 
Gezegend mijn woorden 
die de ander geluk wensen 
Gezegend mijn voeten 
op weg naar de ander, 
op weg naar recht en vrede 
 
 
 
Zingen we samen: 
“Vrede voor jou”  . 
 
Slotgebed 
God van Vrede, 
Opgewekt en opgestaan gaan wij van hier vervuld van 
Uw naam die hier klonk in deze ruimte 
Dat uw naam mag doorklinken in ons hart, 
dat uw naam ons mag helpen op uw Weg van Vrede 
Geef ons geduld op die Weg als de Vrede verduisterd raakt,  
geef ons kracht vol te houden, 
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geef ons Adem steeds opnieuw, 
dat uw naam in ons mag groeien tot welzijn van ieder mens, uw 
hele schepping. 
Dat wij zo op weg blijven. 
 
Laten wij gaan gedragen door de Eeuwige 
Die ons de moed geeft om op te staan voor recht en gerechtigheid 
dat wij elkaar zo tot zegen zijn. 
Moge de Eeuwige ons zegenen en behoeden en ons met Vrede 
omgeven. 
Dat het zo moge zijn. 
In de naam vaan de Vader, en de Zoon en de H. Geest. 
 
 
 
Slotlied: 
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Hartelijk dank voor uw 

aanwezigheid. Wij wensen u 
een mooie zondag.  

De eerstvolgende viering zal 
zijn op zondag 7 oktober 

10.00 (Theresiafeest) 
 
 
 
 
 
 

 
Vereniging Theresiagemeenschap Borne 
www.theresiagemeenschapborne.nl 
secretariaat@theresiagemeenschapborne.nl 
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