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Opening/Welkom 
 
Openingslied: Wij zullen kennen  
 

 
 
Ach jullie verlichten, ontrukken, 
als je niet lief hebt je naaste  
je verre naaste geen recht doet, 
in schaduwen dwaal je maar rond,  
door kunstlicht je ogen bedorven. 
 
Wij zullen kennen zoals wij gekend zijn 
en er begint een nieuw leven. 
 
Ach wij die God willen zien  
wij zien het gezicht dat ons aankijkt  
te ongelegener tijd, 
wij zien in flitsen elkaar, 
de liefde die ons beloofd is. 
 
Wij zullen kennen zoals wij gekend zijn 
En er begint een nieuw leven. 
 
Openingsgebed (samen) 
God, alle mensen zijn voor u gelijk en U vraagt diezelfde houding ook 
van ons. Ieder mens mag rekenen op uw barmhartigheid en U vraagt 
die houding ook van ons. Te vaak blijkt dit teveel gevraagd te zijn. Te 
vaak maken we onderscheid tussen vrienden en vijanden. Te vaak 
zijn we hard in ons oordeel en weigeren we te vergeven. Kom onze 
zwakheid te hulp. Help ons op U te gelijken. Amen 
 
Ontsteken van het licht in herinnering aan hen die gestorven zijn 
Wij willen, vanuit ons zoekend en tastend geloof waarmee we hier 
vandaag aanwezig zijn, aan de paaskaars de gedachteniskaars 
aansteken. De kaars die symbool staat voor allen die wij vandaag 
willen gedenken.  
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Mag dit een moment van verbondenheid zijn, van gewijde stilte, van 
naar boven laten komen van onze gevoelens van weemoed en 
dankbaarheid – verlangen naar een weerzien ooit. 
 
Stilte 
 
Muziek 
 
Bij het openen van de Schrift  
We luisteren nu naar woorden van Jezus 
volgens het evangelie van Matteüs. 
De radicaliteit van zijn woorden klinkt misschien ongemakkelijk, 
maar sluit wel aan bij de ongemakkelijke waarheid van wat er nu met 
de wereld gebeurt. 
 
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens  
Matteüs 5, 38-48 
n die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij hebt gehoord dat er gezegd 
is: Oog om oog, tand om tand. Maar Ik zeg u geen weerstand te 
bieden aan het onrecht, maar als iemand u op de rechterwang slaat, 
keer hem dan ook de andere toe. Als iemand u voor het gerecht wil 
dagen en uw onderkleed afnemen, laat hem dan ook het bovenkleed. 
Als iemand u vordert één mijl met hem te gaan, ga er twee met hem. 
Geef aan wie u vraagt, en wend u niet af als iemand van u lenen wil. 
Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult uw naaste beminnen en 
uw vijand haten. Maar Ik zeg u: Bemint uw vijanden en bidt voor wie 
u vervolgen, opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de 
hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden en 
het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als 
gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan? Doen 
de tollenaars niet hetzelfde? En als gij alleen uw broeders groet, wat 
voor buitengewoons doet gij dan? Doen de heidenen dat ook niet? 
Weest dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. 
 
Flarden schrift vormen een dak en een thuis 
Woorden om onder te wonen, woorden die staan als een huis. 
 
Stilte (± 10 minuten) 
 
Gedachte ter overweging 
Alleen wie zijn gisteren en vandaag accepteert, kan de volgende dag 
aan.  
Alleen wie loslaat, heeft zijn handen vrij om de toekomst te omarmen. 
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Muziek 
 
Gedicht: Voor Chantal 
En als ik dan denk, denk aan jou, 
jonge vrouw, je voetstappen op straat 
het werk gedaan, wangen nog gloeiend, 
gloeiend van dampen uit potten 
en pannen, oren nog tuitend, 
tuitend van ’t gepraat en gelach 
van de gasten, je gaat naar huis, 
denkt aan morgen, aan kerst. 
 
En als ik dan denk, denk aan jou, 
jong vrouw, dat jij daar opeens, 
opeens zomaar ligt, zinloos belaagd, 
het niet begrijpt, niets meer kunt 
grijpen, niet je moeder, je vader 
dat je langzaam, langzaam wegglijdt 
op die koude grond en de tijd stilstaat. 
 
En als ik dan denk, denk aan jou, 
jonge vrouw, aan de mensen die 
je liefhebt, jouw liefhebben, 
de pijn van gemist, dan wordt het stil. 
 
Hettie Franken 
Stadsdichter Hengelo 2019 - 2020 
 
 
Lied: Keer ons om naar u toe, keer ons toe naar elkaar 
 

 
 
  

http://www.stadsdichterhengelo.nl/2020/01/voor-chantal.html
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Psalm 103. (150 psalmen vrij, Huub Oosterhuis) 
Duren zal de liefde van God 
voor allen die zijn woord aanvaarden 
en het volbrengen. 
 
Hij roept mij weg uit het graf. 
Mijn jeugd herleeft als een arend. 
Alle verdrukten doet Hij recht. 
Oprijzende liefde. 
 
Hij kent ons, Hij vergeet niet 
dat wij zijn: stof van de aarde. 
Zonsopgang is Hij, vergeving 
wijd als het westen en oosten. 
 
Mensen hun dagen als gras, 
bloemen in open veld, 
de wind waait, ze zijn verdwenen, 
wie weet waar ze hebben gestaan. 
 
Duren zal de liefde van God 
voor allen die zijn woord aanvaarden 
en het volbrengen. 
 
Voorbeden 
Laten we bidden tot God die ons oproept te getuigen van zijn 
grootheid en liefde. 
 
-Bidden we voor hen die hun kracht zoeken in geweldloosheid. 
Mensen die niet terugslaan als zij geslagen worden, 
die liever overtuigen dan overweldigen, die het kwaad met goed 
vergelden. 
Dat hun dwaasheid de ware wijsheid mag worden voor deze wereld. 
 

Stilte  
 

-Bidden we voor hen die de vrede dienen. 
Mensen die meer oog hebben voor wat mensen bindt, 
dan voor wat hen gescheiden houdt. 
Voor hen die niet meedogenloos op hun rechten staan, 
niet hardnekkig vasthouden aan hun eigen gelijk. 
Dat hun dwaasheid de ware wijsheid mag worden voor deze wereld. 
 

Stilte  
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-Bidden we voor hen die mild zijn 
en vol begrip voor anderen. 
Voor hen die royaal zijn in vergeven, 
die terughoudend zijn waar veroordeeld wordt 
en zich in niets boven anderen verheven voelen. 
Dat hun dwaasheid de ware wijsheid mag worden voor deze wereld. 
 
Stilte  
 
Bidden we voor hen naar wie onze persoonlijke gedachten uitgaan 
………… 
 
Stilte 
 
Barmhartige God, 
Gij vraagt van ons meer dan het gewone: 
Gij vraagt liefde voor de vijand, 
vergeving voor wie in de fout ging. 
Geef dat wij, onszelf overwinnend, 
de weg van mildheid en verzoening durven gaan. 
Dit vragen wij U door Jezus, uw mens geworden liefde. Amen. 
 
Lied: Uit uw hemel zonder grenzen, GvL 530 blz. 586 
 
Onze vader 
God, Vader van ieder van ons, 
geef ons de moed en de kracht 
om met vriend en vijand 
het gebed te bidden dat Jezus ons leerde. 
 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade. 
 
Als wij dit gebed tot werkelijkheid zouden maken 
en niet langer kwaad met kwaad vergelden, 
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als we belangeloos leven 
en anderen, die niet zijn zoals wij, niet langer oordelen 
en genadeloos veroordelen, 
dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien 
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon, 
 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Vredeswens 
Barmhartige God, 
laat ons het woord barmhartigheid waarmaken in ons leven 
door te luisteren naar de noden van onze medemensen. 
Laat onze voorkeur uitgaan naar hen die onze liefde nodig hebben. 
Laat onze zorg uitgaan naar hen die lijden 
en naar hen aan wie onrecht wordt aangedaan. 
Geef ons, Heer, een hart van warme menselijkheid. 
Zo zal uw vrede zichtbaar worden. 
 
En geven we die vrede ook door aan elkaar 
 
Mededelingen en collecte 
 
Lied: Een lied tegen de derde wereldoorlog, GvL 553 blz. 614 
 
Slotgebed (samen) 
God, U zendt ons weer het gewone leven in met die onmogelijke 
opdracht goed te zijn voor onze vijanden en welwillend tegenover 
hen aan wie wij een hekel hebben. Sta ons bij deze zo moeilijke taak 
zo goed mogelijk uit te voeren in de concrete omstandigheden van 
ons leven. Mogen wij zo een bijdrage leveren aan het leefbaar 
maken van onze samenleving, vandaag en alle dagen. Amen 
 
Zegenbede 
“Wees barmhartig zoals de Vader barmhartig is. 
Oordeel niet, dan zult ge niet geoordeeld worden. 
Veroordeel niet, dan zult ge niet veroordeeld worden.” 
Als wij deze woorden van hier meenemen als opdracht voor de 
komende tijd, dan zal Gods zegen op ons rusten 
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 
 
Zang: Deze wereld omgekeerd, GvL 428 blz. 435 
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Zo rijk als nu waren we nooit 

maar ook zo hebzuchtig 

als nu waren we nooit. 

 

Zoveel kleren als nu hadden we nooit 

maar ook zo naakt 

als nu waren we nooit. 

 

Zo verzadigd als nu waren we nooit 

maar ook zo onverzadigbaar 

als nu waren we nooit. 

 

Zulke huizen als nu hadden we nooit 

maar ook zo thuisloos 

als nu waren we nooit. 

 

Zoveel wetend als nu waren we nooit 

maar ook zo onwijs 

als nu waren we nooit. 

 

Zoveel gezien als nu hadden we nooit 

maar ook zo blind 

als nu waren we nooit. 

 

Zoveel licht als nu hadden we nooit 

maar ook zo donker 

als nu was het nooit. 

 

Met zovelen bijeen als nu leefden we nooit 

maar zo ver van elkaar 

als nu waren we nooit. 
 


