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Kaars aansteken, Licht van Christus. 
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, amen. 
 
Gebed 

Goede God, 
soms ervaren wij ons leven 
als een vermoeiende kringloop 
van dingen die komen en gaan, 
maar dan breekt U binnen in onze wereld, 
onverwacht, verrassend, altijd nieuw. 
Kom ons ook nu tegemoet met uw bevrijdend Woord. 
Dat wij ons eraan mogen laven 
als aan een bron van levend water 
en vrede mogen zien, hier en nu, 
in deze dagen en tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Inleiding ‘Gods toekomst’ 

Het leven heeft veel weg van een kringloop. Dingen herhalen zich van jaar tot jaar en van 
generatie op generatie. Dat kan houvast bieden in tijden van onzekerheid, maar het kan ook 
een gevoel van hopeloosheid geven, alsof er nooit iets verandert. Echter, als gelovigen zijn 
we altijd op weg naar een toekomst van vrede en gerechtigheid voor alle mensen. Het 
evangelie geeft ons een richting aan. We worden uitgenodigd steeds opnieuw te ontdekken 
wat de Schrift ons te zeggen heeft en wie Jezus voor ons is, om de weg van de vrede te gaan. 
 
Evangelie volgens Lucas 9, vers 7-9 

Herodes, de tetrarch, hoorde wat er allemaal gebeurde en raakte in grote verwarring  
omdat sommigen zeiden dat Johannes uit de dood was opgestaan,  
terwijl anderen beweerden dat Elia was verschenen, 
en weer anderen dat een van de oude profeten was opgestaan. 
Herodes zei: ‘Johannes heb ik laten onthoofden; 
wie is dan degene over wie ik dergelijke dingen hoor?” 
Hij zocht naar een gelegenheid om hem te ontmoeten. 
 
Reactie op evangelie 

Profeten zijn mensen die spreken namens God. Men heeft er altijd wel vragen bij gehad. 
Sommigen heeft men aanvaard. Soms heeft men naar hun boodschap geluisterd, maar de 
meesten moesten tegen de stroom oproeien. 
Jezus zelf ontmoet ongeloof en afwijzing, niet alleen bij Herodes en de zijnen, maar vaak ook 
bij zijn eigen leerlingen.  
Staan wij open voor de stem van de Heer? Willen wij zijn boodschap aanvaarden als Hij ons 
aanspreekt door profetische mensen? Komt er bij ons iets terecht van de opbouw van zijn 
huis, de kerk, die wij samen zijn? 



Voorbede 

God, Gij die de bron van vrede zijt, 
de vaste grond onder ons bestaan, tot U richten wij onze gebeden: 
 
voor degenen die politieke beslissingen moeten nemen 
en maatregelen die diep ingrijpen in het leven van mensen; 
dat ze, zonder ophouden, zoeken naar uw vrede… 
Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar 
 
voor degenen die werken in oorlogsgebieden, 
militairen en hulpverleners, uitgezonden op vredesmissies, 
dat ze bijdragen aan de komst van uw vrede… 
Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar 
 
voor degenen die vrede bewerkstelligen in hun eigen omgeving, 
die thuis, op school of op het werk het goede zien in hun naasten; 
dat ze uw vrede mogen laten groeien… 
Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar 
 
God, bron van alle vrede, 
deze wereld ziet uit naar uw toekomst, 
maar de weg daarheen is moeilijk en lang. 
Hoor wat wij U bidden en geef dat wij moed houden  
en blijven geloven in uw koninkrijk van vrede en recht, 
vandaag en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen. 
 
Kaarsen wegzetten 
 
Tekst: “Vrede” 

Moge de vrede zich nestelen in onze harten: 
dat het verlangen naar gerechtigheid,  
de zucht naar veiligheid zal overleven. 

Moge de vrede zich hechten naar onze woorden: 
dat wij onze taal ontwapenen en sprekend vredesmensen worden. 

Moge de vrede zich wortelen in heel ons wezen: 
dat wij heel blijven, niet verscheurd tussen moeten en willen, 
tussen voeten die verder moeten en een geest die het niet bij kan benen. 

Moge de vrede zich spreiden over onze omgang met elkaar: 
dat wij van tegenstanders geen vijanden maken, 
van minderheden geen zondebokken. 

Moge de vrede zich verheffen boven onze woede: 
dat wij haar creatief maken, 
dat wij bij het bestrijden van structuren de mensen kunnen ontzien. 



Moge de vrede zich ontfermen over onze onmacht: 
dat wij durven erkennen: wij zijn nog lang niet wie we moeten zijn, 
maar goddank, ook niet meer degenen die we waren. 

Moge de vrede zich sterk maken in onze kwetsbaarheid: 
dat wij bij alle tekort en kortstondigheid, 
bij alle breekbaarheid en pijn onszelf kunnen aanvaarden, 
niet leven zonder vreugde. 

Moge de vrede zich meester maken van al onze verlangens: 
dat wij lichaam en bloed worden van het komend rijk en zijn gerechtigheid; 
dat wij ons uit handen geven als brood en wijn voor duurzame vrede. 

Moge de vrede van Christus zich opbaren in ons 
en onze gemeenschap van oefenen in breken en delen. 
 
Onze Vader,… 
 
Slotgebed 

Goede en waarachtige God, 
elke dag opnieuw horen we van oorlog en geweld, 
maar zo hebt U deze wereld toch niet bedoeld? 
U hebt ons geroepen om vrede te brengen. 
Laat ons dan, zo bidden wij, 
geïnspireerd door uw Woord 
als vredestichters de wereld ingaan. 
Sterk ons geloof en ons vertrouwen in uw toekomst 
en wees onze God vandaag en tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
 
 


