~ Vrede is niet vanzelfsprekend ~
(14e zondag door het jaar)

Eucharistieviering in het Noorddamcentrum
Voorgangers:
Pastoor Deken Eugene Jongerden en Pastor Dea Broersen
Koor: AURORA o.l.v. Lous Zandvliet
Pianiste: Oksana Polman
3 juli 2022.

♫♫ OPENINGSLIED: Zo ben jij.
Refrein:
Vrede en licht een oneindig gezicht, zo ben Jij
Ons hart wordt geraakt en nieuw leven ontwaakt, zo ben Jij
Als onze harten zijn verward, als onze ogen zijn verstard
Breek ons dan open
Opdat wij zien een flits misschien van jou op wie wij hopen
Van jou op wie wij hopen
Refrein:
Als onze moed is weggezakt, als onze geest is afgevlakt
Breng ons tot leven
Opdat wij gaan niet blijven staan en wij jou zien heel even
En wij jou zien heel even
Refrein:
Als wij niet weten wie te zijn, alleen een onbestemde pijn
Spreek ons dan tegen
Opdat wij zacht dankzij jou kracht elkaar verstaan tot zegen
Elkaar verstaan tot zegen
Refrein:
Zo ben jij (4x)

WOORD VAN WELKOM
en
INLEIDING
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♫♫ HEER, ONTFERM U.
De mensen leven oog in oog
dichtbij, wie weet hoe en waar,
geboren met dezelfde hoop,
maar toch vreemden voor elkaar,
verdwaald, gehavend, ongehoord,
Roepen de stilte, zonder woord…….
Refrein:
Zolang zijn wij verloren, Heer ontferm U,
laat ons weer zien en horen, Heer ontferm U.
Maak ons opnieuw geboren, Heer ontferm U,
laat ons vergeven aan elkaar.
De mensen leven naast elkaar,
staan als bomen in de wind,
gewond, ontbladerd en ontaard,
onbekend en onbemind,
verwaaid, verdreven en verweesd,
ze hunkeren naar een nieuwe geest…..
Refrein:
De mensen delen niet hun brood,
hebben wapens in hun hand,
Ze brengen honger, angst en dood,
waar is dat beloofde land?
Zijn al zo lang op weg, waartoe?
Ze moeten verder gaan, maar hoe?
Refrein:

GEBED
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EERSTE LEZING: Jesaja 66,10-14c
Verheug u met Jeruzalem, en juich over haar,
allen die haar liefhebben!
Neem deel aan haar vreugde, allen die over haar treuren!
En laat u tot verzadiging toe
zogen aan haar borsten vol troost,
en u vol genot laven
aan haar zo rijke boezem.
Want zo spreekt de Heer:
“Als een rivier leid Ik de vrede naar haar toe,
en als een onstuimige stroom de schatten der volken.
Gij zult gezoogd worden,
gedragen op de arm,
vertroeteld op de schoot!
Zoals een moeder haar kind troost,
zo zal Ik u troosten:
Jeruzalem zelf zal uw troost zijn.
Wanneer gij dat ziet
zal uw hart zich verheugen,
uw beenderen zullen bloeien als het jonge groen,
en de dienaren des Heren
zullen zijn macht ervaren!”
Woord van de Heer.
Wij danken God.
♫♫ LIED: Wees werktuig van Vrede
Wees werktuig van vrede,
want liefde blust haat
en eenheid heelt breuken,
ontzenuwt het kwaad.
Breng hoop in de wanhoop,
geef troost onverwacht,
droog bittere tranen,
verhelder de nacht.
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Breng hoop in de wanhoop,
geef troost onverwacht,
droog bittere tranen,
verhelder de nacht.
Dat maakt je gelukkig,
van binnen heel rijk.
Zo bouwen wij mensen aan Gods koninkrijk.
Wie geeft zal ontvangen,
nooit leeg is je hand.
Zelf dood zul je leven.
God staat aan jouw kant.
Wie geeft zal ontvangen,
nooit leeg is je hand.
Zelf dood zul je leven.
God staat aan jouw kant.
(Allen gaan staan)
LEZING UIT HET EVANGELIE VOLGENS LUCAS 10.1-12.17-20.
In die tijd wees de Heer tweeënzeventig leerlingen aan en zond
hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen
waarheen Hijzelf van plan was te gaan. Hij sprak tot hen: “De
oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de
Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. Gaat dan,
maar zie, Ik zend u als lammeren tussen wolven. Neemt geen
beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel en groet niemand
onderweg. Laat in welk huis gij ook binnengaat uw eerste woord
zijn: Vrede aan dit huis! Woont daar een vredelievend mens, dan
zal uw vrede op hem rusten; zo niet, dan zal hij op u terugkeren.
Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden; want de
arbeider is zijn loon waard. Gaat niet van het ene huis naar het
andere. In elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt, eet
wat u wordt voorgezet, geneest de zieken die er zijn en zegt tot
hen: Het Rijk Gods is u nabij. In elke stad waar ge binnengaat en
niet ontvangen wordt, trekt daar door de straten en zegt: Zelfs het
stof uit uw stad dat aan onze voeten kleeft schudden wij tegen u
af. Maar weet dit wel: Het Rijk Gods is nabij.
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Ik zeg u: Op die dag zal het voor de mensen van Sodom
draaglijker zijn dan voor die stad.”
De tweeënzeventig leerlingen keerden vol blijdschap terug en
zeiden: “Heer, zelfs de duivels onderwierpen zich aan ons door uw
Naam.” Jezus zei hun: “Ik zag de Satan als een bliksemstraal uit
de hemel vallen. Ik heb u macht gegeven op slangen en
schorpioenen te treden, te heersen over heel de kracht van de
vijand; en niets zal u kunnen schaden. Toch moet ge u niet
verheugen over het feit dat de duivels aan u onderworpen zijn,
maar verheugt u omdat uw namen staan opgetekend in de hemel.”
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God.
INLEIDING OP HET GEDICHT VAN TAIM:
Dit is het gedicht dat Taim (groep 7) heeft geschreven ter
gelegenheid van de dodenherdenking.
Toen ik samen met mijn gezin Syrië verliet, wilde ik graag zo veel
mogelijk vermijden dat mijn kinderen iets meemaken van de
oorlogsellende. Hun tweede verjaardag hebben wij in Aleppo
gevierd en dat was een paar weken, voordat wij Syrië vertrokken.
Zelf had ik toen al ontzettend veel mooie herinneringen in mijn
stad opgebouwd, maar mijn kinderen niet. Ik hoopte toen nog dat
mijn kinderen toch wat mooie beelden en herinneringen in hun
stad zouden creëren. Na een paar jaar begon ik te denken dat mijn
kinderen zich niks meer van de eerste twee jaar van hun leven nog
weten. Het gedicht dat mijn kind heeft geschreven ter gelegenheid
van de dodenherdenking liet me echter zien dat mijn aannames
niet waar waren. Het gaat blijkbaar niet alleen over de eerste twee
jaar; het blijft een onmisbaar onderdeel van het leven; een ervaring
die als een bagage overal meegenomen wordt.
GEDICHT:
Vrede is niet vanzelfsprekend
Van vrede genieten is een belangrijke reden
om de hele tijd oplettend te blijven meten
hoe het in je land zit met vrede.
Als peuter moest ik mijn land met mijn ouders abrupt verlaten
toen de oorlog overal heerste in de straten.
Een nieuw land heeft me met open armen opgevangen,
waar ik de oude beelden van mijn stad met het landschap van
Loenen heb vervangen.
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Ik blijf het toch altijd waarderen en
mijn gedachten blijf ik baseren
op het feit dat vrede niet vanzelf komt
hoeveel en hoe lang je daarvan droomt.
Vrede komt pas
als iedereen de geschiedenis grondig las
en van de lessen heeft geleerd
dat vrede niet vanzelfsprekend heerst.
Daar moet je hard voor werken
en vrijheid blijven versterken,
zodat er niet aan jou ooit wordt verteld
een normaal onderdeel van het leven is geweld
en dat je er gewoon mee moet leven,
want oorlog blijft zoals de geschiedenis liet zien lang kleven
en dat is zeker niet hoe je het leven wil beleven.
Ik blijf het voor altijd waarderen
dat ik mooie herinneringen in Nederland mocht creëren.
Nederlander ben ik geworden
en ik zeg met drie talen en alle Nederlandse woorden
dat Salam, wat in het Arabisch vrede betekent
en wat elk kind in Syrië op papier tekent
niet vanzelfsprekend niet vanzelfsprekend.
♫♫ LIED: Mag ik dan bij jou (Claudia de Breij)
Als de oorlog komt,
en als ik dan moet schuilen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een clubje komt,
waar ik niet bij wil horen,
mag ik dan bij jou?
Als er een regel komt,
waar ik niet aan voldoen kan
mag ik dan bij jou?
En als ik iets moet zijn,
wat ik nooit geweest ben,
mag ik dan bij jou?
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Mag ik dan bij jou schuilen,
als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen,
droog jij m’n tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt,
ik hou een kamer voor je vrij.
Als het onweer komt,
en als ik dan bang ben,
mag ik dan bij jou?
Als de avond valt,
en ’t is mij te donker,
mag ik dan bij jou?
Als de lente komt,
en als ik dan verliefd ben
mag ik dan bij jou?
Als de liefde komt,
en ik weet het zeker,
mag ik dan bij jou?
Mag ik dan bij jou schuilen,
als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen,
droog jij m’n tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt,
ik hou een kamer voor je vrij.

2x

Als het einde komt,
en als ik dan bang ben,
mag ik dan bij jou?
Als het einde komt,
en als ik dan alleen ben,
mag ik dan bij jou?
OVERWEGING
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♫♫ GELOOFSBELIJDENIS: (Allen gaan staan)
Ik wil geloven in de Vad’r en de Zoon
Ik wil geloven in de Geest.
Ik wil geloven dat Hij met ons is
en vast houdt wat Hij begon.
Ik wil geloven in de hand van God.
Ik wil geloven in de mensen.
Ik wil geloven dat er echte vrede komt voor
jou en ook voor mij.
Refrein:
Ik geloof dat Hij onder ons zal leven.
Ik geloof dat Hij met ons zal zijn.
Ik durf geloven dat Hij goedheid is.
Ik durf geloven in zijn liefde.
Ik durf geloven aan een nieuwe mens
die echt gelukkig is.
Ik wil geloven in de hand van God.
Ik wil geloven in de mensen.
Ik wil geloven dat er echte vrede komt voor
jou en ook voor mij.
Refrein: 2 x
VOORBEDEN
Acclamatie na iedere bede:
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons,
KLAARMAKEN TAFEL
COLLECTE
deze is bestemd voor onze geloofsgemeenschap,
van harte aanbevolen en vast hartelijk dank!!
Voor de collecte kunt u ook gebruik maken van de Givt-app.
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♫♫ COLLECTELIED: You raise me up.
When I am down and, oh my soul, so weary
When troubles come and my heart burdened be
Then, I am still and wait here in the silence
until you come and sit a while with me
Refrein:
You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up, to walk on stormy seas
I am strong, when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be.
There is no life no life without its hunger
Each restless heart beats so imperfectly
But when you come and I am filled with wonder,
sometimes, I think I glimpse eternity
Refrein:
You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up, to walk on stormy seas
I am strong, when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be.
You raise me up to more than I can be.

GEBED OVER DE GAVEN

TAFELGEBED:
De Heer zal bij u zijn.
Verheft uw hart.

De Heer zal u bewaren.
Wij zijn met ons hart bij de Heer

Brengen wij dank aan de Heer , onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
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Machtige God, met alle eerbied noemen wij uw naam,
die Gij gegeven hebt aan wat er leeft en ademhaalt.
De hemel en het land, het licht van deze dag, en ook wijzelf, God,
zijn er dank zij U, die al van mensen houdt vóór zij geboren zijn.
Wij noemen U van harte onze God en Vader, die doet wat Gij zegt,
en ons in leven houdt, die naar ons zoeken blijft tot Gij ons in den
vreemde vindt, om wille van uw Zoon, de eerste van ons allen.
In stad en land, in mensen en machten, in levenden en doden
wordt Gij vermoed en uitgesproken, tot deze aarde zal zijn
omgevormd tot stad van vrede, het nieuwe Jeruzalem,
waar alle leed geleden is, en al ons kwaad vergeten.
Luister dan ook als wij U zegenen, God, en bidden zonder einde:
Allen:
Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.
Heer, onze God, Gij zijt heilig en goed, en zó bekend met ons
dat onze namen staan geschreven in uw hand.
Geen mens zult Gij vergeten dank zij Jezus Christus, uw Zoon,
die Gij hebt voortgebracht, en uitgezonden hebt
om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag, en de vrede zelf te zijn.
Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft, en vrijheid schept.
Wij danken U, dat Hij de naam geworden is
voor heel ons leven, ten einde toe.
Heilig deze gaven met de dauw van uw heilige Geest,
dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed
van Jezus Christus, onze Heer.
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Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn
handen. Hij zegende U, Hij brak het, en gaf het aan zijn leerlingen
met de woorden:
"Neemt, en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gegeven wordt."
Ook nam Hij de beker, zegende U weer,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
"Neemt deze beker, en drinkt hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond;
dit is mijn Bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken."
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Allen:
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
(Allen gaan zitten)
Heer, onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is,
en die de dood heeft gezien; die Gij hebt opgewekt,
en naam gegeven hebt hoog boven alle namen.
Jezus, de Heer is Hij, die is en blijven zal, uw rechterhand,
en tot Hij komt, verkondigen wij Hem door deze levensbeker
en door dit brood dat wordt gedeeld.
Wij bidden U: Zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde
gaat, en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid.
Maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood;
en laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van
vrede; breek het geweld in ons, en breng ons thuis bij U, uit kracht
van Hem, de mensenzoon hier in ons midden.
Bevestig uw kerk die in ballingschap is, en maak haar één in liefde
en geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus,
en Johannes onze bisschop en met alle bisschoppen.
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Maak uw Kerk, zo bidden wij, tot teken van eenheid onder de
mensen en tot werktuig van uw vrede.
U hebt ons hier bijeengebracht aan de tafel van uw Zoon, samen
met Maria, de heilige Maagd en Moeder van God, met de heilige
Jozef haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en heiligen,
in het bijzonder met de heilige Titus Brandsma, de heilige Anna,
de heilige Augustinus, de heilige Urbanus, Jezus als onze Goede
Herder en met de kracht van de heilige Geest, en met allen die in
uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden.
Allen:
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader, in eenheid van de heilige
Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.- Amen.

ONZE VADER: (Allen gaan staan)
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.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.

VREDEWENS
♫♫ Sing a song for the peace of the people
Sing a song for the peace of the people,
sing a song for the rights of ev’ry one.
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Sing a song for the peace of the people,
sing a song for the peace of ev’ry one.
Give your hand and will be a friend
each to another in ev’ry place or land.
Give your hand and will be a friend
each to another in ev’ry place or land.

COMMUNIE
♫♫ COMMUNIELIED: You’ve got a friend in me.
You've got a friend in me.
You've got a friend in me.
When the road looks rough ahead
and you're miles and miles
from your nice warm bed,
you just remember what I always said.
Yes, you've got a friend in me.
Yeah, you've got a friend in me.
You've got a friend in me
You've got a friend in me
If you got troubles, then I got 'em too;
there isn't anything I wouldn't do for you.
If we stick together we can see it through,
cause you've got a friend in me
You've got a friend in me.
Yeah, you’ve got a friend in me.
Now, some other folks might be
a little bit smarter than I am,
bigger and stronger too.
Maybe,
but none of them will ever love you
the way I do,
just me and you.
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And as the years go by
our friendship will never die.
You're gonna see, it's our destiny.
You've got a friend in me.
You've got a friend in me.
You're gonna see, it's our destiny.
You've got a friend in me.
You've got a friend in me.
You've got a friend in me.
A friend in me.

GEBED

GEDACHTE: Vrede
Vrede, waar kan ik je zien?
Vrede, waar kan ik je vinden?
Zwerf je ergens rond misschien?
Kun je nergens meer naar binnen?
Vrede, waar kan ik je zien?
Woon je in een oud verhaal?
Leef je in een ver verleden?
Zie ‘k je nog op het journaal?
Kom ik je vandaag nog tegen?
Vrede, waar kan ik je zien?
Ben je soms een kleine ster
helder schijnend, lieve vrede?
Maar dan ben je toch wel ver.
Waarom kom je niet naar beneden?
Vrede, dan zal ik je zien.
Vrede, waar zal ik je zien?
Vrede, waar zal ik je vinden?
Zwerf je nog steeds rond misschien?
Of zit je bij me binnen?
Vrede, dan laat ik je zien.
Eppie Dam
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MEDEDELINGEN

WEGZENDING EN ZEGENWENS: (Allen gaan staan)
♫♫ SLOTLIED: Ga in mijn schoenen staan
Als ik nou jou was
en jij dan mij was
als dat zou kunnen
en we konden kijken
in elkaars hoofd
met elkaars geest
als je alles kon bekijken met andere ogen
dan zul je zien dat je steeds ziende blind bent geweest
refrein:
Ga in mijn schoenen staan
Ga in mijn schoenen staan
had je mijn schoenen aan wat had jij gedaan?
Ga in mijn schoenen staan
Jouw hele wereld is net zo ruim
als je kan denken
wat je wil zien
dat zie je om je heen
dus wees voorzichtig in je oordeel over een ander
Wie zonder zonde is;
Werpe de eerste steen.
Wat je zaait
wat je zaait zal je ook oogsten
Jij en ik wij zijn in wezen allemaal een
refrein:
Ga in mijn schoenen staan
Ga in mijn schoenen staan
had je mijn schoenen aan wat had jij gedaan?
Ga in mijn schoenen staan
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Al die ellende in de wereld om steeds hetzelfde
verkeerde volk, verkeerde god, verkeerde huid
weet je als ik vleugels had zoals een engel
dan vloog ik naar de hoogste bergtop en schreeuwde het uit (2x)
refrein(3x)
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