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Gebedsviering 17 september 2017 

in de Oude Synagoge in Borne 
 

 

 

             

      

 

Vergelden of vergeven? 

                              Vredesweek 
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Vooraf: instrumentaal 

 

Openingslied: Ja is ja, nee is nee 

 

Refrein: 

Ja is ja, nee is nee,  

beloofd is beloofd, 

Jezus wil je helpen, 

als je in hem geloofd!! 3x 

 

Hij is een God van liefde, 

hij houdt heel veel van jou. 

Hij zal je nooit verlaten, 

want hij is altijd trouw! 

 

Refrein: 

Ja is ja, nee is nee,  

beloofd is beloofd, 

Jezus wil je helpen, 

als je in hem geloofd!! 2x 

 

Ook wij moeten dit leren, 

altijd trouw te zijn. 

En doen wat we beloven, 

dat geldt voor groot en klein. 

 

Refrein: 

Ja is ja, nee is nee,  

beloofd is beloofd, 

 



 3 

Jezus wil je helpen, 

als je in hem geloofd!! 2x 

 

jezus wil je helpen 

als jij in hem geloofd. 2x 
 

Welkom 

 

Het is goed om weer bij elkaar te zijn. 

Welkom allemaal in deze kring waar we onszelf mogen zijn. 

Welkom aan de kinderen van het kinderkoor Unisono, fijn 

dat jullie 

samen met ons willen zingen en bidden. 

Hier mogen we tegen elkaar zeggen wat goed gaat en wat er 

niet zo goed gaat tussen ons. 

Als in deze gemeenschap vanuit liefde voor elkaar ook het 

kwade met name genoemd kan worden, wil dit zeggen dat we 

echt verantwoordelijk zijn voor elkaar. 

We openen dit samenzijn met het teken van het kruis en we 

ontsteken  licht, om God die leven is en leven geeft in ons 

midden te weten. 

 

Symbolische opening 

 

Graan uit de aarde gegroeid. 

Meel gemalen van het verse graan. 

Brood met liefde gebakken van tarwemeel. 

 
Rond het licht leggen we graankorrels en brood en versieren we de kaarsen met 

zomerbloemen 
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God schenkt ons uit liefde voedsel 

om te delen met velen. 

Brood is symbool van alles wat God ons schenkt. 

 

Laten wij bidden: 

 

Liefdevolle God, 

U roept ons bij elkaar 

en nodigt ons uit gemeenschap te vormen. 

Maak ons open voor uw Woord. 

Houdt de liefde in ons voor elkaar wakker, 

om met elkaar in gesprek te blijven 

in alle omstandigheden van ons leven. 

Dit vragen we U voor tijd en eeuwigheid. 

Amen. 

 

Themastelling 

 

Toen we nog klein waren moest er echt wel een vader of 

moeder aan te pas komen die ons in bedwang hield, als een 

broertje, zusje of buurmeisje ons iets afgepakt had. 

Ogenblikkelijk wilden we het de ander betaald zetten, en 

goed ook! 

Het heeft lang geduurd voor we zó ver waren, dat we serieus 

de mogelijkheid zagen om die ander van harte vergiffenis te 

schenken. 

Trouwens, het lijkt er op alsof het nog steeds wel eens 

moeilijk kan zijn om te vergeven. 

We willen er daarom vandaag, gezien de schriftlezingen, nog 

eens graag over bezig zijn! 
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We doen het onder het thema: vergelden of vergeven. 

 

Toelichting van het symbool  
 

Het symbool bij ons onderwerp ‘vergelden of vergeving’ 

bestaat uit twee delen. 

Het ene deel van het symbool op de voorkant van uw boekje, 

de speelgoedtank en de soldaat is ons onmiddellijk duidelijk. 

Het staat voor vechten, voor oorlog, voor vergelding. 

Het tweede symbool is heel anders. 

Dat is de duif. 

En de duif staat voor vrede, voor vergeving. 

Zo zien we ze afgebeeld: Oorlog en Vrede. 

Vergelding of vergeving. 

Geven we elkaar een moment de ruimte daarover na te 

denken. 

 

Verstilling 

 

Meditatie 

 

In zichzelf bespeurt ieder heel verschillende krachten, 

krachten die soms tegengesteld zijn. 

Zo zijn ‘vergelden’ en ‘vergeven’ twee verschillende 

krachten, 

bewegingen in ons die vechten om voorrang. 

Zetten wij het licht op groen voor vergelding, of krijgt 

vergeving 

het groene licht…? 
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Verstilling 

 

Meditatie 

 

In onze verbeelding, naar onze diepste overtuiging, 

is God die zo kostbare Vrede… 

Als wij God zó noemen, Vrede, en  

dat we uit God, uit Vrede dus, geboren zijn,  

dan zou het toch eigenlijk voor de hand moeten liggen 

dat wijzelf óók vol van vrede zijn? 

Zou om die reden dan ook ‘vergeving’ bij ons  

niet steeds voorrang moeten krijgen? 

Hoe komt het dat we op dit punt vaak zover van huis geraakt 

zijn? 

Waarom zijn onze handen vaak veel eerder krampachtig 

gesloten, 

ja zelfs gebald tot vuisten die op vergelding uit zijn? 

Het zou wel eens kunnen dat we veel indringender dan ooit 

zouden  

moeten bidden: Vrede, God, alstublieft, kom ons helpen, 

omarm ons met 

Uw ontferming, schuur die verharding bij ons weg, kap de 

harde kanten 

eraf, laat ons ware gezicht zien. 

 

Verstilling 

 

Glorialied 
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Gebed 

 

God, U, stille en goede Vrede, 

nooit wenst U los verkrijgbaar te zijn. 

Altijd geeft U zich bloot in ménsen –van – vrede,  

in ménsen – van – vergeving. 

Zulke mensen willen wij opzoeken, kijken naar hoe zij het 

doen. 

Zij zijn het ook die ons Jezus doorgegeven hebben als Uw 

Zoon 

die ons voorgaat op de weg van vergeving. 

Wij bidden U dat deze bewuste inspanning om onszelf de 

vergeving 

eigen te maken, niet vergeefs zal zijn. 

Amen. 

 

Eerste lezing: Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach, 

27, 30 – 28, 7. 
 

Wrok en ergernis zijn iets afschuwelijks, alleen een 

zondaar blijft ermee lopen.  

Wie wraak neemt, zal de wraak van de Heer voelen: de 

Heer zal zijn zonden nooit uit het oog verliezen.  

Vergeef uw naaste zijn onrecht: dan worden, wanneer gij 

er om bidt, uw eigen zonden kwijtgescholden.  

Kan een mens, die tegenover een medemens in zijn 

ergernis volhardt, bij de Heer zijn heil komen zoeken?  

Kan hij, die onverbiddelijk is voor zijn evenmens, om 

vergeving bidden voor zijn eigen zonden?  
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Als iemand, die zelf maar een mens is, in zijn wrok 

volhardt, wie zal dan verzoening bewerken voor zijn 

zonden?  

Denk aan het einde en houd op met haten; denk aan de 

ondergang en de dood en houd u aan de geboden.  

Denk aan de geboden en koester geen wrok tegen uw 

naaste. Denk aan het verbond van de Allerhoogste en 

vergeef uw naaste zijn dwaling. 

 

Tussenzang:  Het is nooit te laat 

 

Wij hebben gespeeld, maar jij deed niet mee. 

wij maakten de kring voor je open. 

Jij schudde van ‘nee’ en bleef staan waar je stond, 

op we weten niet wat te hopen. 

 

Refrein: 

Maar ’t is nooit te laat om mee te doen, 

om in de kring te komen. 

Te zingen, te dansen, te pakken die kansen, 

te doen waar wij van dromen. 

 

Wij hadden verdriet, maar jij was er niet. 

We zochten een plek om te schuilen. 

Jij was veel te druk, met je eigen geluk. 

En je liet ons in stilte huilen. 

 

Refrein: 
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Het is nooit te laat. 

Het kan elk moment, 

maar let op, je moet wel waken! 

Houd brandend je lamp, 

wie of wat je ook bent. 

Om hier en nu, hier en nu. 

Van het koninkrijk Gods iets te maken! 
 

Evangelie  Matteüs, 18, 21-35. 
 

In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: Heer, als 

mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik 

hem dan vergeven?  

Tot zevenmaal toe? Jezus antwoordde hem: Neen, zeg Ik 

u, niet tot zevenmaal toe maar tot zeventig maal 

zevenmaal.  

Daarom gelijkt het Rijk der hemelen op een koning die 

rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn 

dienaren.  

Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem die 

tienduizend talenten schuldig was.  

Daar hij niets had om te betalen, gaf de heer het bevel 

hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij 

bezat om zo de schuld te vereffenen.  

Maar de dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: 

Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen.  

De heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan 

en schold hem de geleende som kwijt.  

Maar toen die dienaar buiten kwam, trof hij daar een 
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andere dienaar die hem honderd denariën schuldig was; 

hij greep hem bij de keel en zei: Betaal wat ge schuldig 

zijt.  

De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: 

Heb geduld met mij en ik zal u betalen.  

Maar hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis 

zetten, totdat hij zijn schuld betaald zou hebben.  

Toen nu de overige dienaars zagen wat er gebeurd was, 

waren zij diep verontwaardigd en gingen hun heer alles 

vertellen.  

Daarop liet de heer de dienaar roepen en sprak: Slechte 

knecht, heel de schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat 

ge mij erom gesmeekt hebt. Had gij dan ook geen 

medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik 

met u medelijden heb gehad?  

En in toorn ontstoken, leverde zijn heer hem over aan de 

beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben.  

Zo zal ook mijn hemelse Vader met ieder van u handelen 

die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt. 

 

Overweging 

 

Muzikaal intermezzo 

 

Voorbeden/Gedachteniskaars 

 

Wij denken aan onze overledenen.  

Wij denken aan allen van wie we afscheid moesten 

nemen en die we nog altijd missen.  
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Laat de vlam van deze kaars een symbool zijn van ons 

geloof dat we over de dood heen in liefde met elkaar 

verbonden blijven. 

 

We ontsteken licht om vrede in onze wereld; 

wij hier bijeen samen met mensen wereldwijd. 

Voor een wereld waar zo vaak geen plek lijkt 

voor uw Visioen waar mensen dromen hebben 

afgeleerd stomgeslagen door al het geweld. 

 

Met mijn handen gevouwen, breng ik tot God een wens 

Met mijn hart vol vertrouwen, bid ik voor ieder mens. 

 

We ontsteken licht om vrede in onze wereld; 

om Uw Vrede bidden wij voor hen die 

moeten leven te midden van onrecht en haat 

aanslagen en oorlogen, verwoesting en verwarring 

racisme en discriminatie, uitbuiting en vernedering 

honger en armoede, ziekte en dood 

angst en onzekerheid. 

 

Stilte… 

 

We ontsteken licht om vrede in onze wereld; 

dat wij mogen spreken tot elkaars verbeelding 

dat wij mogen oplichten in uw Licht bij een ander 

dat wij mogen bewegen in uw Geest 

mensen verbindend naar uw beeld en gelijkenis. 
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Met mijn handen gevouwen, breng ik tot God een wens 

Met mijn hart vol vertrouwen, bid ik voor ieder mens. 

 

We ontsteken licht om vrede in onze wereld; 

Voor mensen die misstappen benoemen 

en onrecht in de wereld aanwijzen, 

dat wij luisteren naar wat zij zeggen. 

 

Stilte… 

 

We ontsteken licht om vrede in onze wereld; 

Voor mensen die het oneens zijn met elkaar 

en in onvrede leven, 

dat ze de moed hebben om weer met elkaar in gesprek te 

gaan. 

 

Met mijn handen gevouwen, breng ik tot God een wens 

Met mijn hart vol vertrouwen, bid ik voor ieder mens. 

 

 

We ontsteken licht om vrede in onze wereld; 

Voor mensen die slapeloze nachten hebben 

van alle achterklap en roddel over hen, 

dat allen het nalaten óver mensen te spreken 

en leren mét hen te spreken. 

 

Stilte… 

 

We ontsteken licht om vrede in onze wereld; 
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dat we in onze dagelijkse contacten anderen proberen te 

verstaan, 

dat we ons niet te snel bedreigd voelen 

maar uitgaan van de goede bedoelingen van mensen. 

 

Met mijn handen gevouwen, breng ik tot God een wens 

Met mijn hart vol vertrouwen, bid ik voor ieder mens. 

 

Intenties (waarbij een waxinelichtje wordt ontstoken) 

 

God van liefde, 

vanuit situaties van onvrede en nood 

roepen we tot U. 

Als wij U roepen bent U in ons midden. 

Luister naar ons, 

open ons hart voor elkaar, 

leer ons woorden van vergeving spreken 

en blijf van ons houden. 

Dit vragen we U voor vandaag en tot in eeuwigheid. 

Amen. 
 

Onze Vader/wees gegroet  

 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 
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zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 

Amen. 

 

Wees gegroet… 
 

Hier vlakbij achter de oude kerk staat alweer 11 jaar de 

vredesboom. 

De kinderen van het kinderkoor hebben een vredesduif 

gekregen en hierop een wens over vrede gezet en deze 

hangen we zo dadelijk in de vredesboom.   

We willen aan het begin van de vredesweek deze viering dan 

ook vervolgen bij de vredesboom om elkaar daar de vrede te 

wensen en verzoeken u mee te lopen… 

 

We lopen naar de vredesboom bij de oude kerk 

 

Aan het begin van de vredesweek willen we bidden voor:  

slachtoffers van haat en geweld door oorlog, onderdrukking 

of aanslagen. 

Voor slachtoffers van geweld thuis, 

waar het recht wordt vertrapt en 

waar alleen de angst nog heerst. 

Voor mensen die niet worden gezien, 

niet worden gehoord, die worden buitengesloten, 
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niet meetellen, die dreigen verloren te gaan 

in eenzaamheid of verdriet. 

Voor mensen die moeten leven 

waar geen vrede bestaat, 

geen toekomst meer schijnt 

waar hoop en verlangen is gedoofd, 

waar mensen elkaar niet in de ogen kunnen kijken, 

waar het zwart en donker is. 

Dat zij allen mogen weten en ervaren dat zij uw mensen zijn, 

dat er Licht mag komen in hun bestaan. 

 

Vredeswens 

 

Alleen het brood dat we samen delen, voedt.  

Alleen het water wat we samen drinken, lest onze dorst.  

Alleen de strijd die we samen voeren, brengt bevrijding.  

Alleen de kleuren die we samen delen, zullen schitteren.  

Alleen de woorden die we samen vinden zijn verstaanbaar.  

Alleen de weg die we samen gaan, heeft een doel.  

Alleen het doel dat we samen stellen, is bereikbaar.  

Alleen de vrede die we zelf maken, wordt wereldwijd. 

 

Vredeslied: Kleine dingen 

 

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 met een zoen, kan een ruzie zomaar stoppen 
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Zoiets kleins kan heel veel doen. 

 

Doordenkertje 

 

Ik heb gehoord dat velen van jullie op een wonder zitten te 

wachten. 

Op een wonder dat ik, God, de wereld zal redden. 

Maar hoe zal ik redden zonder jullie handen? 

Hoe zal ik kunnen recht spreken, zonder jullie stem? 

Hoe zal ik liefhebben zonder jullie hart? 

Vanaf de zevende dag heb ik alles uit handen gegeven, 

heel mijn schepping en heel mijn wondermacht. 

Niet jullie, maar ik wacht nu op het wonder. 

 

We lopen terug naar de synagoge voor de afsluiting van 

deze viering 

Mededelingen 

Collectelied: Ik wens je vandaag 

Refrein:  

Ik wens je vandaag een stukje hemel: 

blijf deze dag in je dromen geloven. 

Ik wens je daarbij een zee van sterren, 

want ik geloof dat die nooit zullen doven. 

 

Ik wens je voor morgen, handenvol zonlicht. 

Om mee te nemen, waarheen je ook gaat. 

 



 17 

Refrein: 

 

Maar méér dan dit alles, 

wens ik je God toe. 

Die voor je uitgaat en achter je staat. 

 

Refrein: 

 

Slotgedachte 

 

Goede God, het was goed om hier samen te zijn. 

Te zingen, te bidden, te overdenken en soms zomaar even stil 

te zijn. 

Maar we zijn er nog niet. 

 

We kunnen U niet domweg bidden, God, 

om aan oorlogen een einde te maken, 

want wij weten dat U de wereld zo gemaakt hebt,  

dat de mens zijn eigen weg naar de vrede moet vinden, 

bij zichzelf en bij zijn naaste. 

 

Wij kunnen U niet domweg bidden, God, 

om een eind te maken aan hongersnood, 

want U hebt ons de middelen al gegeven 

om de hele wereld van voedsel te voorzien, 

als we er maar een wijs gebruik van maken. 

 

We kunnen U niet domweg bidden, God, 

om vooroordelen uit te roeien, 

want U hebt ons al ogen gegeven 
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om in ieder mens het goede te zien, 

als we er maar een juist gebruik van maken. 

 

We kunnen U niet domweg  bidden, God, 

om een eind te maken aan de wanhoop, 

want U hebt ons de macht al gegeven 

om de slopenwijken op te ruimen 

en weer hoop te schenken, 

als we die macht maar rechtvaardig gebruiken. 

 

Daarom bidden we U in plaats daarvan, God, 

om kracht, vastberadenheid en een sterke wil,  

om te doen, in plaats van alleen maar te bidden, 

en om te worden, in plaats van uitsluitend te wensen. 

We vragen u, help en ondersteun ons daarbij de komende 

week, opdat 

wij niet opgeven, maar juist doorgaan. 

 

Zegenbede 

 

Laten wij gaan van hier 

aangeraakt opnieuw door het Visioen 

van een wereld waar mensen 

in Vrede mogen leven. 

 

Zegene ons de Eeuwige 

in wiens NAAM wij elkaar mogen zegenen. 

 

In woorden die liefhebben 

in taal die zegent 
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in spreken dat verbindt 

tot mensen van Vrede 

oplichtend bij elkaar 

Moge de Eeuwige ons zegenen en ons behoeden! 

Moge de Eeuwige de glans van zijn gelaat over ons  

spreiden en ons genadig zijn! 

Moge de Eeuwige zijn gelaat naar ons keren 

en ons vrede schenken! + 

 

Slotlied: Een lamp voor je voeten 
 

Refrein: 

Tien woorden, tien woorden, die kun je zo weten. 

Tel maar op je vingers na, je zal ze niet vergeten. 

Tien woorden, tien woorden, ze zijn je gegeven, 

Om vrij te zijn, om blij te zijn, 

want anders heb je geen leven. 

 

De woorden zeggen niet: dat zul je en dat moet. 

De woorden zeggen niet: da’s fout en dat is goed 

Ze wijzen jou de weg: ze geven richting aan, 

Een lampje voor je voeten 

Voor de weg, die je kunt gaan. 

 

Refrein: 

 

De wereld staat in brand en komt er vrede ooit. 

Een kind eet van de straat, wat ik heb weggegooid. 

Wat helpen woorden dan, die lossen toch niks op 

Met mooie woorden 



 20 

Trek je toch geen mensen uit het slob. 

 

Refrein: 

 

De woorden zeggen ons: zo is de aarde fijn. 

De chaos overboord er kan weer orde zijn. 

De woorden laten zien, wat jij misschien niet zag, 

Een paadje door het donker, 

na een vrije nieuwe dag. 

 

Refrein: 

 

 

'Daarom laten wij ons niet 

verleiden tot vergelding, ook als 

wij aan vergeving nog niet toe 

zijn’ 

 
 

 

 

 

Bekijk onze website: www.theresiagemeenschapborne.nl 

 

 


