
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

GEBEDSDIENST VOOR DE VREDE  
2 maart 2022 

 
Welkom 

 
Zingen: Lied 1010 vers 1 en 2 
 
Bemoediging en toenaderingsgebed   
 

o:  Onze hulp is de Naam van de Heer 

g:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 

o: Heer, wij zijn hier gekomen om te bidden voor vrede 
om te bidden voor de mensen in Oekraïne  
die getroffen worden door geweld 
die leven in angst en onzekerheid 
voor wie doden betreuren. 
Voor ieder die in deze oorlog een rol speelt. 
Wij bidden u  
wees hier en nu bij ons met uw Heilige Geest.  

g:     Amen.  
 
  

Woord vooraf bij de schriftlezingen  
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Lezingen  Psalm 140 
 
1 Voor de koorleider. Een psalm van David. 
2 Bevrijd mij, HEER, van wie mij kwaad doen, 
behoed mij voor hun bruut geweld. 
3 In hun hart bedenken zij boze plannen, 
heel de dag zoeken ze strijd. 
4 Hun tong is scherp als die van een slang, 
achter hun lippen schuilt het gif van een adder. sela 
5 Houd mij, HEER, uit de handen van schurken, 
behoed mij voor hun bruut geweld. 
Ze zijn op mijn ondergang uit, 
6 in hun hoogmoed leggen ze strikken, 
ze spannen met touwen een net 
en zetten een val op mijn weg. sela 
7 Ik roep tot de HEER: ‘U bent mijn God, 
luister, HEER, naar mijn smeekgebed. 
8 HEER, mijn God, machtige redder, 
u beschermt mij op de dag van de strijd. 
9 HEER, geef de schurken niet wat zij begeren, 
doorkruis hun plannen als zij opstaan tegen mij. sela 
10 Dat het hoofd van mijn belagers 
wordt getroffen door de vloek van hun lippen. 
11 Dat vurige kolen op hen neerstorten, 
dat ze vallen in een kuil waaruit ze nooit meer opstaan. 
12 Dat er in het land voor lasteraars geen plaats is, 
dat het kwaad onderdrukkers tot de dood achtervolgt.’ 
13 Dit weet ik: de HEER doet recht aan zwakken en armen. 
14 De rechtvaardigen zullen uw naam prijzen,  
de oprechten wonen in uw nabijheid. 
 
   Romeinen 12:14-21 
 
14 Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. 15 Wees blij met wie zich 
verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. 16 Wees eensgezind; wees niet 
hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. 
17 Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te 
doen. 18 Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen 
in vrede te leven. 19 Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God 
uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak 
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te nemen, ik zal vergelden.’ 20 Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te 
eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op 
zijn hoofd’. 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade 
door het goede.  
 
Stilte 
 
Zingen: Lied 598   Als alles duister is (in het Nederlands gezongen, 3x) 
 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,  
vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,  
vuur dat nooit meer dooft. 
 
Gebed om vrede 
 
Gelegenheid een kaarsje aan te steken 
 
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.  
 
Zegenbede 
 
Wij verlaten in stilte de kerk 
 
Bij de uitgang: collecte van Kerk in Actie voor Oekraïne  
 
Waar we bang voor waren, is gebeurd: het is oorlog in Oekraïne. Dit betekent 
onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit! Kerk in 
Actie werkt al jarenlang samen met kerken en christelijke organisaties die de 
meest kwetsbare mensen in Oekraïne helpen. Zij hebben onze steun harder nodig 
dan ooit. Natalia Shalata van partner LEF: "We blijven alles doen wat we kunnen 
om mensen hier te helpen." Help mee! 
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