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Vredeszondag 

  
Orgelspel:  

- VOORBEREIDING - 

Welkom en mededelingen 

Zingen: ”Komen ooit voeten gevleugeld”, Tussentijds 216: 1, 2, 3 
Door de zangroep, in de kerk mee te neuriën, melodie Lof zij de Heer 

Moment van stilte en bezinning 
Kaarsen worden aangestoken door de diaken van dienst 

Bemoediging en groet 

V: Ons samenzijn dragen wij op aan de Eeuwige 

A: DE GOD VAN VREDE, VAN WAARUIT WIJ MOGEN LEVEN 

V: Die ons verbindt met elkaar, met anderen en de hele Schepping 

A: DIE ONS VERLANGEN ADEM GEEFT, EN ONS VERTROUWEN VOEDT 

V: Vrede is met u met jou 

A: VREDE VOOR DE WERELD 

Drempelgebed 
 
Zingen: ”Geef vrede Heer, geef vrede”, 1010: 1, 4 
Door de zangroep, in de kerk mee te neuriën 

Als Kyrië gebed foto’s: “De ander zien als bedreiging” 

 -  DIENST VAN HET WOORD - 
 

Luisteren: Hans Kroon zingt “Speeltuin” van Marco Borsato 

Moment met de kinderen (week van het pesten) 

Bijbellezing: Filippenzen 2: 1 - 13 
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Preek: De ander zien als verrijking 

Luisteren: Hans Kroon zingt “Mijn allergrootste wens” 
Tijdens het lied kijken we naar een foto expositie van vluchtelingen kinderen 
zoals geëxposeerd in het Gemeentehuis Veenendaal, 25 feb. - 24 mrt. 2019 

Ik kan niet meer wonen in het land waar ik geboren ben 
We vluchtten voor de oorlog naar een ander land dat ik niet ken 
Ik moet wennen aan de mensen en de taal, weet soms niet wat ze bedoelen 
Ook voor mijn ouders is het moeilijk om zich een beetje thuis te voelen. 
 

Maar ik ben blij dat hier voor mij een toekomst is 
Ondanks dat ik mijn geboorteland soms mis 
Ik weet dat ik hier groeien mag, ver weg van het verdriet 
Maar ook hier zijn er nog mensen die zeggen "dat mag niet!"... 

 
Mijn vader werd bedreigd in het land waar hij geboren was 
Hij vluchtte met mijn moeder naar Nederland en is hier nu te gast 
En ik ben hier geboren; ken mijn vrienden al heel lang 
Dus als ze zeggen dat we moeten gaan, dan word ik bang. 
 

Want ik dacht dat hier voor mij een toekomst was 
Net als voor mijn vrienden en de kinderen in mijn klas. 
Ik dacht dat ik hier groeien mocht, ver weg van het verdriet 
Maar er zijn nog steeds veel mensen die zeggen: "Dat mag niet!"... 

 
Bridge: 
Heb jij ooit wel eens goed nagedacht hoe het voor jou zou zijn 
Als je nergens echt een thuis hebt om jezelf te kunnen zijn? 
Denk je dat je dan gelukkig bent, 
Als je weet dat je weer weg moet van alles dat je kent? 
 
Dus wil je helpen mij een mooie plek te geven? 
Dat mijn familie en ikzelf hier mogen leven. 
Niet als vreemden, maar als vrienden en als mens 
Dat is mijn aller- aller- allergrootste wens! 
 

- DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN - 

U kunt uw eigen vredeswens maken in de mentimeter (www.menti.com) 

Gebeden, 
Met gezongen acclamatie “Heer hoor ons bidden”, 368j 
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- DIENST VAN DE ZEGEN - 

Slotlied: “Geef vrede door van hand tot hand”, 1014: 1, 2, 3, 4, 5 
Door de zangroep, in de kerk mee te neuriën 

Zegen: 

V: Moge de Eeuwige ons zegenen en beschermen 

A: MOGE DE EEUWIGE ZIJN LICHT OVER ONS LATEN SCHIJNEN 

V: Moge de Eeuwige ons genadig zijn 

A: MOGE DE EEUWIGE BIJ ONS ZIJN, NU EN ALTIJD 

V: en ons met vrede omgeven. 

A: MOGE HET ZO ZIJN! 

 

Orgelspel 
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Collecten: 

 
Voortaan hebben we 1 QR code voor beide collectes. 

1ste Diaconie, 2e Kerk 
 
Natuurlijk kunt u ook zelf overmaken: 
Voor de diaconie:  NL14 RABO 0395.1389.06 
Tnv Diaconie Protestantse Gemeente Veenendaal,  
Ovv. Collecte ZW-Diaconie, 200927 
 
Voor de kerk:   NL70 RABO 0395.1388.68 
Tnv Protestantse Gemeente Veenendaal,  
Ovv. Collecte ZW-Kerk, 200927 
 

Contant geld en/of collecte-munten kunt u nu ook doneren. Bij de uitgang van 
de kerk staan twee mandjes: één voor de eerste collecte en één voor de 
tweede collecte. 
 

Aan de dienst van deze zondag werkten verder mee: 
Ouderling van dienst  Anneke Geerken 
Diaken van Dienst  Alina Keijman 
Beeld en geluid   Adri Cardol 
Koster    John Visser 
Begeleiders (oranje hesjes) Tine Stegenga; Thisine Rou; Ton Keijman. 
Kindernevendienst Anouk van Soest; Jolanda van de Pest 
Orde van Dienst  Adri Cardol  
 

 


