Zondag 10 mei 2020: ‘Vormen van vrede’
Podcast Ekklesia Amsterdam
samengesteld door Elte Rauch (overdenkingen (ER)) en Huub Oosterhuis
1. Waar vriendschap is (muziek: Oomen; VL 656)
Waar vriendschap is en liefde, daar is God.
Laat ons, verheugd en vol ontzag, voor Hem
zingen dit lied, voor Hem die leeft. En dat wij
oprechte liefde hebben voor elkaar:
waar vriendschap is en liefde, daar is God.
Op deze plaats bijeengekomen, laat ons
nu één van geest zijn, onverdeeld van hart.
Weg alle harde woorden, wrok en tweespalt.
Dat in ons midden liefde woont, God zelf.
Waar vriendschap is en liefde, daar is God.
Mogen wij zien, met allen die al dáár zijn,
verheerlijkt in het licht, uw Aangezicht –
onmetelijke vreugde, zekerheid
waaraan in eeuwigheid geen eind zal komen.
Waar vriendschap is en liefde, daar is God.
2. Vredesmaaltijd (ER)
3. Lied van Prediker (muziek: Huijbers; VL 378)
Het ene geslacht gaat en het andere komt,
alleen de aarde blijft.
De zon gaat op de zon gaat onder
en buiten adem begint hij opnieuw.
Rusteloos wentelend jaagt de wind,
nu naar het zuiden, dan naar het noorden,
alle rivieren stromen naar zee
en toch wordt de zee niet vol.
Al deze dingen zijn onuitsprekelijk,
al deze rusteloos werkende dingen;
het oog wordt nooit verzadigd van zien
het oor krijgt nooit genoeg van horen.
Vroeger en nu, wie kan het verklaren,
wie weet of liefde hem wacht of haat?
De levenden weten: wij zullen sterven

de doden weten niets van niets.
Laat dan de mens zich immer verheugen
zolang hij leven mag onder de zon,
eten en spelen en vrienden maken,
doen wat zijn handen vinden om te doen.
Eer de ene bui volgt op de andere
eer het lied verstomt in de mond
eer de deuren worden gesloten de kruik gebroken wordt bij de bron.
4. Fragment uit het evangelie van Lucas, 24:36-49 (vertaling Oosterhuis & Van
Heusden)
5. Avondmaal ter heiliging (muziek: Oomen, VL 633)
Avondmaal ter heiliging
dat ons ooit verschijnen zal de messias
brood van tranen om de wereld
hartversterking wijn voorsmaak van geluk dat komt
dat de kracht der hoop ons niet begeeft.
6. Vredesmaaltijd (ER)
7. De tafel der armen, gezongen door Trijntje Oosterhuis (van de cd: Mensen
veel geluk)
Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,
onder de hete zon, op de akker,
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.
Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,
dat wij elkaar verblijden en doen leven,
boord van genade worden, wijn van eeuwig leven.
Maar die niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven?
En die in weelde zwelgen en van niets weten,
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen?
Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?
Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd
om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.
8. Voorbeden (ER)
9. Groter dan ons hart (VL 558)
Gij die geroepen hebt ‘licht'

en het licht werd geboren,
en het was goed, het werd avond en morgen,
tot op vandaag.
Gij die geroepen hebt `o mens'
en wij werden geboren,
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe
dat ik nog leef.
Omdat Gij het zijt
groter dan ons hart
die mij hebt gezien
eer ik werd geboren.
Gij die liefde zijt, diep als de zee,
flitsend als weerlicht, sterker dan de dood,
laat niet verloren gaan één mensenkind.
Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht,
laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt,
laat niet de tweede dood over ons komen.
Voor allen die gekruisigd worden
wees niet niemand,
wees hun toekomst ongezien.
Voor mensen die van U verlaten zijn,
voor allen die hun lot niet kunnen dragen,
voor hen die weerloos zijn
in de handen van de mensen.
Voor uw naamgenoten in ons midden:
vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand.
Voor hen die kracht uitstralen,
liefde geven, recht doen,
dat zij staande blijven in ons midden.
Gij die tegen alle schijnbaar noodlot in
ons vasthoudt,
Gij die vreugde schept in mensen,
Gij die het woord tot ons gesproken hebt
dat onze ziel vervult;
laat ons niet leeg en verloren
en zonder uitzicht, doe ons open gaan
voor het visioen van vrede
dat sinds mensenheugenis ons roept.
Verhaast de dag van uw gerechtigheid.
Zie het niet langer aan
dat her en der in deze wereld
mensen gemarteld worden,
kinderen gedood;
dat wij de aarde schenden

en elkaar het licht ontroven.
Zoals een hert reikhalst naar levend water,
doe ons zo verlangen naar de dag
dat wij, nu nog verdeelde mensen,
in uw stad verzameld zijn,
in U verenigd en voltooid,
in U vereeuwigd.
Gedenk u mensen
dat zij niet vergeefs geboren zijn.
Omdat Gij het zijt
groter dan ons hart
die mij hebt gezien
eer ik werd geboren.
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