VREDESDIENST WEHL
ONZE VADER…
Al zolang onderweg van de hemel naar de aarde..
Uw Naam worde geheiligd…
Maar nooit meer in gevechten van volk tegen volk
Van mens tegen mens
Uw Naam worde gedaan en doorgegeven
In werken van gerechtigheid ..van huis tot huis…
Van stad tot stad…over heel de wereld;
Laat komen Uw RIJK door allen,
Die veranderen in mensen van vrede en mededogen;
Laat gebeuren in ons midden wat wij hebben uitgesteld
Tot in de hemel….
Geef ons heden zoveel inzicht, dat wij weten
Wat ons werkelijk tot vrede en toekomst brengt
Vergeef ons dat wij U tegenhielden in zoveel mensen
Zoveel eeuwenlang
En leid ons weg uit de verleiding tot macht en geweld
En maak ons tot mensen die geweldloos strijden
Voor Uw dag van alles voor allen..
De dag van de VREDE…eindelijk VREDE….Amen.
KYRIEGEBED;
In jou..in mij..in alle mensen ..
Daar leeft de ENE GOD
In allen lijdt HIJ en HIJ lijdt voor allen
Accl.: Heer ontferm U…..
In iedereen..waar ook….
Moet je jezelf herkennen
Laat varen dan jouw onbewuste overtuiging
Dat al wat jij weet en kunt
Je apart zet van de anderen…
Accl. Heer ontferm U….
In jou…en in mij..
Leeft dezelfde ENE GOD
Dat Hij hier aanwezig komt en onze ogen, oren
En harten mag openen en ons zal aanspreken
In oude en nieuwe woorden van VREDE..
Accl. Heer ontferm U….

GEBEDEN ;
Heer God,
Verhalen van heel lang geleden vertellen ons nog steeds
Wie U wilt zijn: een God van mensen.
Want zo wilt Gij genoemd worden: Ik zal er Zijn voor jou.
Met die Naam van U als een houvast hebt U mensen op weg
Gezet, hen steeds geroepen om op zoek te gaan naar
Uw land van Belofte..naar uw stad van VREDE…
Dat wij, Uw mensen, in Uw voetspoor gaan
Accl., : Vrede voor jou….
En wij gaan n iet alleen…
Abraham, Mozes, heel het volk van Israël..
Door de woestijn van leven en dood..
U, God, trok met hen mee…
Als een wolk dichtbij..
Als een vuur aan de einder…
Zo werden reisgenoten tot profeten en sprekers namens U
Zo worden ook wij op weg gezet
Naar Uw stad van VREDE…
Accl. Vrede voor jou….
Dat wij vandaag op weg gaan
Ons aangesproken voelen door de oude woorden van Jesaja en Jacobus
Ons aangespoord voelen door profeten van onze tijd als
Abraham Soetendorp
Ons geinspireerd weten door mensen van deze tijd
Dat wij ervaren : het is niet ver meer dat Land van Belofte
Dat Rijk van God, het is midden onder ons….wanneer wij SAMEN gaan…
Accl. Vrede voor jou….
Gedenken wij dan allen , die onder ons werken aan een betere wereld,
Die de hoop op VREDE nooit opgeven…
Gedenken wij alle vrouwen waar ook ter wereld
Die opstaan…hun stem verheffen….dat zij gehoord worden
Gedenken wij allen die in eigen cultuur en godsdienst zoeken
Naar de zin van hun leven….
Gedenken wij allen die onderdrukt en misbruikt worden
Die door systemen en autoriteiten worden ontkend…
Dat uw liefde, God, hen mag sterken,
Dat Uw Liefde, God, zichtbaar mag worden
In mensen overal ter wereld…
Dat Uw liefde, God, zichtbaar mag worden
In mensen hier ter plekke…in deze kerk…in dit dorp…
Dat het WAAR mag worden…hier…
Accl. Vrede voor jou…..
Wij bidden voor onze plaatselijke intenties…
STIL GEBED…….

ZEGENBEDE
Dat gezegend is deze dag
Als de brug tussen gisteren en morgen
Dat de levenskracht van voorouders
En de idealen van kinderen U dragen
Dat vreugde en verdriet om wat is geweest
En de verwachtingen naar wat komt U staande houden
Dat de levenservaring van anderen en
De nabijheid van geliefden u inspireren
Dat u wortelt in de akker van uw leven
Dat u voorzichtig maar onweerstaanbaar
Uitgroeit tot wie u ten diepste bent
Zegene ons daartoe…
De Vader…de Zoon en de H. Geest….

Bij het loslaten van de duiven na afloop van de viering: :
Overal zag ik vredesduiven
Met een takje in hun bek
Vrolijk met hun vleugels wuiven
Op zoek naar onze kerken.
Gelukkig zijn ze neergestreken
Zomaar, hier vanmorgen
En hebben goed geluisterd en gekeken
Naar ons, naar U, naar mij en jou.
Straks vliegen ze naar verre stranden
’t vredestakje in hun bek
op zoek in alle vreemde landen
naar mensen van de kerken.
Die willen imm ers vrede maken
Eindelijk de vrede doen
Gewoonweg alle ruzies staken
Met een hand of met een zoen
Zullen wij die duiven volgen
Niet zo ver, gewoon tot thuis
En vandaag, vanavond, morgen
Vrede brengen in ons huis.
En natuurlijk doe je ’t samen
Dat gaat beter dan alleen
Zullen wij elkaar beamen
Niemand zegt op vrede NEE !!.

