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Voorganger:  

We bereiden ons voor en stellen ons open 

om niet alleen elkaar te ontmoeten,  

maar ook om God te ontmoeten. 

We ontsteken twee kaarsen 

als teken dat God het licht is voor ons en het licht is voor de wereld. 

Daarna nemen we een moment stilte in acht. 

 

Ontsteken kaarsen (vanuit het licht van de paaskaars met aansteekkaars) 

Moment van stilte 

 

Votum en groet. 
V; zie ons staan, U die we noemen 

‘Ik ben er, je kunt op Me aan’.  
A; hoor naar ons bidden. 
 
V; Doe ons weer leven met een nieuwe geest, 
A: inspireer ons met uw vuur. 
 
V: Herstel wat stuk is tussen ons, maak ons heel, 
A; leg uw vrede op ons 
     En wijs ons de weg met uw licht. Amen 

 

Welkom:  

We zingen samen;  
* Lied 276: 1 2 3 (andere tekst) Vrede voor jou, hierheen gekomen  
 
Vrede voor jou, hierheen gekomen, 
zoekend met ons om mens te zijn. 
Jij maar alleen, jij met je vrienden, 
jij met je last, verborgen pijn. 
Vrede, genade. God om je heen, 
vergeving, nieuwe moed 
voor jou en iedereen. 
 
Niemand komt hier vrij van het kwade, 
niemand gaat hier straks weer vrijuit. 
Niemand te veel, niemand te weinig,  
niemand te groot, geen een te klein, 
dit wordt verbeeld in woord en gebaar, 
tot ooit en overal 
wij leven voor elkaar. 
 
Jij die ons kent, Jij die ons draagt 
Jij die de hele wereld draagt; 
Kom naar ons toe, leer ons te leven, 
help ons te zien wat ieder vraagt, 
tijd om te leven, kans om te zijn; 
een plek om nu en ooit 
gezien en aanvaard te zijn. 



 
 

Kyrie/ Gebed om ontferming. 

Lied 457: 1 (refrein) 

 

 

* Lied 305: 1, 2, 3 Alle eer en alle glorie,  

* Gebed 

 * Eerste lezing;  

 Jeremia 29; 4-14 
 
`Dit zegt Jahwe van de machten, Israëls God, tot al de ballingen die Ik uit Jeruzalem 
naar Babel heb gevoerd: Gij moet huizen bouwen en daarin gaan wonen, tuinen 
aanleggen en er de opbrengst van eten; ge moet trouwen en kinderen krijgen, 
vrouwen kiezen voor uw zonen en uw dochters uithuwelijken, die op hun beurt weer 
kinderen krijgen. Zorgt dat ge groter wordt in aantal, niet kleiner. Zet u in voor de 
welvaart van de stad, waarheen Ik u verbannen heb, en bidt voor haar tot Jahwe, 
want van haar welvaart hangt de uwe af. Dit zegt Jahwe van de machten, Israëls 
God: Laat u niet misleiden door de profeten en de waarzeggers die er onder u zijn. 
Luistert niet naar hun dromen.  Ze misbruiken mijn naam om leugens te verkondigen; 
Ik heb hen niet gezonden - godsspraak van Jahwe -. Want dit zegt Jahwe: Eerst 
nadat de zeventig jaar van Babel voorbij zijn, trek Ik mij uw lot weer aan; Ik vervul de 
belofte die Ik u deed en breng u terug naar deze plaats.  Ik ken de plannen die Ik met 
u heb: ze hebben uw heil op het oog, niet uw onheil, en bereiden u een hoopvolle 
toekomst.  Als ge Mij aanroept en tot Mij bidt, zal Ik u verhoren. Als ge Mij zoekt, met 
heel uw hart zoekt, zult ge Mij vinden. dan laat Ik Mij vinden - godsspraak van Jahwe 
-. Ik herstel u weer in uw vroegere staat, uit de verstrooiing over alle volken en 
plaatsen breng Ik u weer samen - godsspraak van Jahwe -. Ik breng u terug naar 
deze plaats, waaruit Ik u heb weggevoerd.   
 

* Lied 346: 1, 2 en 3 Roept God een mens tot leven 

* Tweede lezing;  

Mattheus 10; 34-42.  
Denkt niet, dat Ik vrede ben komen brengen op aarde; Ik ben geen vrede komen 
brengen, maar het zwaard.  Tweedracht ben Ik komen brengen tussen een man en 
zijn vader, tussen dochter en moeder, schoondochter en schoonmoeder; en iemands 
huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder meer bemint dan Mij, is 
Mij niet waardig; wie zoon of dochter meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig. En wie 
zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het 
verliezen, en wie zijn leven verliest om Mijnentwil zal het vinden. Wie u opneemt, 
neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem op die mij gezonden heeft.  Wie een 
profeet opneemt, omdat het een profeet is, zal ook het loon van een profeet 
ontvangen; en wie een deugdzaam mens opneemt, omdat het een deugdzaam mens 
is, zal ook het loon van een deugdzame ontvangen. En wie een van deze kleinen al 
was het maar een beker koud water geeft, omdat hij mijn leerling is, voorwaar, Ik zeg 
u: Zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.”  

 

* Lied 333: 1 Kom Geest van God 



* Preek. 

* Orgelspel 

* Lied 686: 1, 2, 3 De Geest des Heren heeft.  

* Dank- en voorbeden.  

Stil gebed en Onze Vader,  
 

* Lied 981; 1, 2, 3, 4, 5 Zolang er mensen zijn op aarde 

* Heenzending en zegen.  

 
Zingen we samen; gezang 456: 3 Amen, amen, amen. 
 
Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer! 
 

 


