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Openingslied:  Zomaar een dak boven wat hoofden 
 
Zomaar een dak boven wat hoofden 
deur die naar stilte open staat. 
Muren van huid, ramen als ogen 
speurend naar hoop en dageraad. 
Huis dat een leven lichaam wordt  
als wij er binnen gaan 
om recht voor God te staan. 
 

Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 
 

Tafel van Eén, brood om te weten 
dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan, 
doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 
 
Welkom  
 

Inleiding op het thema van de viering 
 

Ontsteken van het licht 
 
Lied 
Kom tot ons o Heer, ontsteek uw licht in mij 
Kom tot ons o Heer, beziel ons met uw Geest. 
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Gebed 
 
Heer van de wijngaard,  
die vol liefde voor ons zorgt,  
U roept ons op om de schoonheid te zien  
van elke rank die aan de wijnstok groeit,  
de schoonheid van ieder mens. 
Toch kunnen de verschillen in anderen  
ons bang maken. 
Dan trekken wij ons terug. 
Kom, en richt ons hart weer op U,  
zodat wij samen kunnen zijn  
en uw naam prijzen. 
 
Lied: Zolang wij ademhalen.   
 
Zolang wij ademhalen, 
schept Gij in ons de kracht. 
Om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 
 

VERBINDING MET GOD    
 
Lezing: Johannes 15, 1- 11     
 
‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de 
wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt 
snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt 
snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.  
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Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd 
heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie.  
Een rank die niet aan de wijnstok blijft,  
kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie 
geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven.  
Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.  
Als iemand in mij blijft en ik in hem,  
zal hij veel vrucht dragen.  
Maar zonder mij kun je niets doen.  
Wie niet in mij blijft wordt weggegooid  
als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere 
ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand.  
Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie,  
kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.  
De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden 
wanneer jullie veel vrucht dragen  
en mijn leerlingen zijn. 
Ik heb jullie liefgehad,  
zoals de Vader mij heeft liefgehad.  
Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde  
als je je aan mijn geboden houdt,  
zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader 
gehouden heb en in zijn liefde blijf.  
Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven,  
dan zal je vreugde volkomen zijn. 
 
Lied:  Ubi Caritas et amor, Deus ibi est. 
 
Gebed 
God van liefde,  
U roept ons op om elkaar te verwelkomen.  
Dat uw liefdevolle blik, die op ieder mens rust,  
ons zal openen om elkaar te accepteren  
zoals we zijn. 
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God, die bijeenbrengt, U brengt ons samen  
tot één wijnstok in uw Zoon Jezus.  
Dat uw Geest van liefde in ons zal blijven,  
in onze afzonderlijke gemeenschappen  
en oecumenische bijeenkomsten.  
Geef dat wij samen in vreugde mogen vieren   
wie U bent. 
 
God van de ene wijngaard,  
U roept ons op in uw liefde te blijven,  
in alles wat we zeggen en doen.  
Geef, dat wij aangeraakt door uw goedheid,  
die liefde mogen laten zien, thuis en waar wij werken. 
Dat we de weg bereiden naar elkaar,  
spanning wegnemen en rivaliteit overbruggen. 
 
Uitnodiging tot stilte 
 
Wij worden uitgenodigd om van binnen stil te worden, 
ons af te keren van alle lawaai,  
van de zorgen van ons leven,  
en onze gedachten los te laten.  
In deze stilte zal God aan het werk gaan.  
Wij hoeven alleen maar in Gods liefde te blijven, 
 te rusten in hem.  
 
Stilte. 
 
Lied: Innerlijk licht, o Jezus Messias     
 
Innerlijk licht, o Jezus Messias,  
schijn in de donkere hoeken van mijn ziel. 
Innerlijk licht, o Jezus Messias,  
Geef dat ik open uw liefde ontvang 
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VERBINDING MET DE ANDEREN 
 
Lezing: Johannes 15, 12-17 
 
Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben  
zoals ik jullie heb liefgehad.  
Er is geen grotere liefde  
dan je leven te geven voor je vrienden.  
Jullie zijn mijn vrienden  
wanneer je doet wat ik je zeg. 
Ik noem jullie geen slaven meer,  
want een slaaf weet niet wat zijn meester doet,  
Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de 
Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.  
Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie,  
en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan  
en vrucht te dragen, blijvende vrucht.  
Wat je de Vader in mijn vraagt, zal hij je geven.  
Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief. 
 
Muzikaal intermezzo 
 
Gebed om vergeving. 
 
Heer Jezus, Vredevorst,  
ontsteek in ons het vuur van uw liefde,  
zodat alle verdenking, minachting en misverstanden  
in de kerk mogen ophouden. 
Laat de muren die ons scheiden vallen. 

 
Heer, ontferm U 
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Heilige Geest,  
Trooster van alle mensen, stel ons hart open  
voor vergeving en verzoening  
en breng ons terug van onze dwaalwegen. 
 
Heer, ontferm U 
 
Heer Jezus, zachtmoedig en nederig van hart,  
maak ons arm van geest,  
zodat wij uw onverwachte genade  
kunnen verwelkomen. 
 
Heer, ontferm U 
 
Heer Jezus, geef dat wij  
alle mannen, vrouwen en kinderen die vervolgd worden 
om hun trouw aan het geloof  
nooit in de steek laten.  
Geef hen kracht en moed,  
en ondersteun wie hen helpen. 
 
Heer ontferm U 
 
Lied:  Innerlijk licht, o Jezus Messias 
Innerlijk licht, o Jezus Messias,  
schijn in de donkere hoeken van mijn ziel. 
Innerlijk licht, o Jezus Messias,  
Geef dat ik open uw liefde ontvang 
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VERBINDING  
MET DE WERELD EN MET DE SCHEPPING.  
 
Psalm 85   
 

Gij hebt uw land begenadigd 
ons leven ten goede gekeerd 
onze schande bedekt 
onze schuld weggedragen, 
getemd het vuur van uw hartstocht. 
 

Gij keerde U om naar ons toe 
Gij legde uw argwaan af. 
roep ons opnieuw tot leven 
geef ons vaart naar U toe. 
Liefde, herstel ons in ere. 

 

Buig ons toe naar elkaar 
keer onze trage harten 
dat wij zonder wantrouwen 
ieder mens tegemoet gaan 
open en vredelievend. 
 

Laat zo de wereld worden: 
kussen van ontferming en trouw 
zoenen van recht en vrede- 
vrede een zaad in de aarde 
gerechtigheid zon aan de hemel. 

 
Overvloed staat op de akker 
regen valt op zijn tijd, 
vruchten dragen de bomen 
rozen dragen de rotsen: 
 
in zo’n land wil je zijn. 

                (Huub Oosterhuis.) 
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Lied: Blijf niet staren. 
 
Blijf niet staren op wat vroeger was. 
Sta niet stil in het verleden. 
Ik, zegt hij, ga iets nieuws beginnen. 
Het is al begonnen, merk je het niet? 

 
 
 
 
 
 

Overweging.        
 
 

Instrumentaal intermezzo 
 
Voorbeden.   
 
God van leven, U heeft ieder mens  
naar uw beeld en gelijkenis geschapen. 
Wij prijzen U voor het geschenk van een veelheid aan 
culturen en volken, geloofsuitingen en tradities. Schenk 
ons de moed om altijd op te staan  
tegen onrecht op grond van ras,  
achtergrond, geslacht en religie.  
 
Barmhartige God,  
U heeft ons laten zien dat wij één zijn in U. 
Leer ons vanuit deze eenheid te leven,  
zodat het mogelijk is dat gelovigen met verschillende 
achtergronden naar elkaar kunnen luisteren en in vrede 
zullen leven. 
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Jezus, U kwam in de wereld  
en deelde in alles ons menszijn. 
U kent de mensen die op zo veel verschillende manieren 
lijden.  
Beweeg ons om onze tijd, ons bezit 
 en ons leven te delen met alle mensen  
die in nood verkeren. 
 
Laten wij in stilte bidden voor wat er nu leeft in ons 
hart………………….. 
 
Stilte 
 
En gedenken wij allen die door de dood van ons zijn 
heengegaan, speciaal voor degenen voor wie ons gebed 
wordt gevraagd…… 
met name:…… 
 
Onze Vader (oecumenische tekst). 
 
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. 
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Lied: Innerlijk licht, o Jezus Messias. 
Innerlijk licht, o Jezus Messias,  
schijn in de donkere hoeken van mijn ziel. 
Innerlijk licht, o Jezus Messias,  
Geef dat ik open uw liefde ontvang              
 
Een teken van vrede delen met elkaar.   
 
De paaskaars, het middelpunt, symboliseert God. 
Wanneer mensen ernaar verlangen  
om dichter bij elkaar te komen,  
dan lopen zij richting het middelpunt.  
Laten we nu in gedachten naar dit middelpunt lopen. 
 
Daar roept de Heer ons op om onderling één te zijn. 
Hij geeft ons zijn liefde en vrede  
en nodigt ons uit die vrede met elkaar te delen. 
Laten wij dan nu in gedachten,  
elkaar een teken van vrede geven. 
 
Mededelingen. 
 
Zegen    
 
Moge de God van de liefde,  
die zijn liefde uitdeelde, 
ons sterken in onze liefde voor anderen. 
Moge de Zoon, die zijn leven uitdeelde, 
ons helpen te delen met elkaar. 
Moge de Heilige Geest, die in ons woont, 
ons zo bezielen, dat wij zelf een zegen zijn. 
Moge die vrede van de Heer altijd met u zijn. 
In de naam van de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest. Amen  



12 
 

Slotlied: Vervuld van uw zegen. 
 
Vervuld van uw zegen  
gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis  
waar uw stem wordt gehoord 
in Christus verbonden  
tezamen gezonden  
op weg in een wereld  
die wacht op uw woord. 
 
Om daar in genade  
uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep  
in het donkerste dal  
door liefde gedreven  
om wie met ons leven 
uw zegen te brengen  
die vrucht dragen zal. 
 
Instrumentaal 
 

 
Voorgangers: Sannie Floor, Edith Verver, Mieke Dik 
Zangers:   Joyce van der Brug, Loes Coolen,  

 Eline van Willigen, Edith Verver 
Piano:   Piet Bron 
 

 


