
WIJKGEMEENTE NOACH Almelo 

 

ZONDAG 27 september 2015 – thema: Bron van vrede 

   

Afkondigingen  

 

Aansteken paaskaars 

 

Gem. gaat staan  

 

Bemoediging en Groet  

 

V: Ons spreken en luisteren, ons zien en horen en zingen 

G: Het is alles door en in het licht van de Eeuwige 

V: Het licht van de Eeuwige dat in alle seizoenen van ons leven met ons meegaat 

G: Het licht van de Eeuwige dat in ons is  

V: En in dat licht worden wij begroet  

G: En mogen wij elkaar begroeten 

 

Zingen: Vrede voor jou hierheen gekomen……. 3 coupletten (melodie Zomaar een dak boven wat 

hoofden – lied 276) 

 

Vrede voor jou hierheen gekomen, 

zoekend met ons om mens te zijn. 

Jij maar alleen, jij met je vrienden, 

jij met je last, verborgen pijn. 

Vrede, genade, God om je heen, 

vergeving, nieuwe moed 

voor jou en iedereen. 

 

Niemand komt hier vrij van het kwade, 

niemand gaat hier straks weer vrijuit. 

Niemand te veel, niemand te weinig, 

niemand te groot, geen een te klein, 

dit wordt verbeeld in woord en gebaar 

tot ooit en overal 

wij leven van elkaar.  

 

Jij die ons kent, jij die ons aanvoelt, 

jij die de wereld verder draagt: 

kom naar ons toe, leer ons te leven, 

help ons te zien wat ieder vraagt, 

tijd om te leven, kans om te zijn: 

een plek om nu en ooit 

gezien, aanvaard te zijn.  

--------------------------------------------- 

 

De gemeente gaat zitten 

 

Kaarsen – moment van stilte  

 

 

Zingen: Het licht zal me leiden (melodie: de heer is mijn Herder) 

 



Het licht zal me leiden 

tot over de brug. 

Door heuvels en dalen, 

‘k hoef niet meer te dwalen. 

Het voert mij naar verten 

en ook weer terug.  

 

Het licht zal me leiden 

door woud en woestijn. 

Het zal me genezen, 

‘k heb niets meer te vrezen. 

Het voert me naar huis, 

waar ik veilig zal zijn.  

 

Het licht zal me leiden 

door wanhoop en kou, 

door vlakten en steden, 

door oorlog en vrede. 

Dus voel ik me veilig.  

Ik hoor zo bij jou. 

 

Gebed 

 

Na het Kyriegebed zingen we het Kyrie 

 

Loflied: Lied 305 – 3 coupletten 

 

Voor de kinderen weggaan zingen we: we gaan voor even uit elkaar. 

 

De kinderen gaan naar de nevendienst 

 

Schriftlezing: delen uit Johannes 4:5-23 (uit de Naardense Bijbel):  

 

Daar is de bron van Jakob geweest;  

welnu, vermoeid van het lopen,  

zo is Jezus bij de bron gaan zitten;  

het is ongeveer het zesde uur geweest.   

Er komt een vrouw, uit Samaria,  

om water te scheppen;  

Jezus zegt tot haar: geef mij te drinken!-   

want zijn leerlingen zijn weggegaan,  

de stad in, om etenswaren te kopen.   

Dan zegt de vrouw,  

die Samaritaanse, tot hem:  

hoe kunt u, die een Judeeër bent,  

van mij te drinken vragen!-  

een vrouw, een Samaritaanse!  

Judeeërs gebruiken immers niets samen  

met Samaritanen!   

Jezus antwoordt en zegt tot haar:  

als u wist van de gave van God  

en wie het is die tot u zegt  

‘geef mij te drinken!’,  

dan zou ú het hém vragen  

en zou hij het u gegeven hebben:  



levend water!   

 

De vrouw zegt tot hem:  

heer, geef mij dat water,-  

dat ik geen dorst meer krijg  

en niet hierheen hoef te komen  

om te scheppen!  

Hij zegt tot haar:  

ga, roep uw man en kom hierheen! 

Maar zij zegt: onze vaderen hebben aanbeden  

op deze berg, en júllie zeggen dat te Jeruzalem  

de plaats is waar men moet aanbidden!   

Jezus zegt tot haar:  

geloof mij, vrouw,  

het uur komt dat jullie  

noch op deze berg noch in Jeruzalem  

de Vader zullen aanbidden;   

nee, het uur komt en is er nu  

dat de waarachtige aanbidders  

de Vader zullen aanbidden  

in geestkracht en waarachtigheid. 

 

Zingen: De oude woorden klonken weer……. (op melodie O, Heer die onze vader zijt – gezang 463 oude 

liedboek!!!!) – 3 coupletten 

 

De oude woorden klonken weer 

hier in ons samenzijn. 

Uw woord gehoord in onze taal, 

de weg te gaan in het verhaal, 

dat ons met u verbindt. 

 

De oude woorden klonken weer  

hier in ons samenzijn. 

Los zijn van wat ons nu bedrukt, 

ons aards bezit en onze pijn,  

omdat u ons verbindt. 

 

De oude woorden klonken weer 

hier in ons samenzijn. 

Met hart en ziel op weg te zijn, 

al delend wat u ons ook gaf, 

omdat u ons verbindt. 

------------------------------------------------- 

 

Een ander verhaal ……. 

 

Sinds onheuglijke tijden 

staat de hoop geschreven 

 

dat ooit grote woorden als 

'verzoening - leed geleden - mensenrecht - schoon water - vrede' 

tot een nieuwe wereld worden 

eindelijk de echte. 

 



In naam van hen 

die vóór ons waren 

 

en omwille van wie na ons komen 

 

blijf die grote woorden dromen - 

laat de hoop niet varen. 

 

Huub Oosterhuis 

 

Muziek: Imagine – John Lennon  

 

Vertaling Imagine:  

 

Stel je voor dat er geen hemel is. 

Het is gemakkelijk als je het probeert.                                                                            

Geen hel onder ons - boven ons enkel lucht 

Stel je voor dat iedereen leeft voor de dag van vandaag. 

Stel je voor dat er geen landen zijn. 

Dat is niet zo moeilijk om te doen. 

Niets om te moorden of om voor te sterven 

en ook geen godsdienst. 

Stel je voor dat alle mensen in vrede leefden. 

 

Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer ben, 

maar ik ben niet de enige. 

Ik hoop dat je je op een dag bij ons zal voegen 

en dat de wereld in harmonie zal samenleven. 

 

Stel je voor dat niemand bezittingen heeft,  

ik vraag me af of je dat kan.  

Geen behoefte tot hebzucht of geen honger, maar broederschap. 

Stel je voor dat alle mensen de wereld samen deelden. 

 

Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer ben, 

maar ik ben niet de enige 

Ik hoop dat je je op een dag bij ons zal voegen 

en dat de wereld in harmonie zal samenleven. 

 

Overdenking 

 

Pianospel 

Somewhere over the Rainbow - muziek: Harold Arlen. 

Na Imagine van John Lennon, nummer twee op de lijst van de tien bekendste vredesliederen. 

Dromen van een wereld waarin het goed is. 

Gebruikt in The wizzard of Oz - om te kunnen ontsnappen uit de wereld van regendruppels. 

Gebruikt in Australia, een film over de kinderen van Aboriginals die jarenlang werden weggehaald bij hun 

moeders. 

Ook zij bleven dromen van een wereld waarin het goed is. 

Voorbij de regenboog... 

 

 

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

 



Zingen: Breng ons daar waar mensen leven (melodie: wat de toekomst brengen moge) 

 

 
 
 

Breng ons daar waar mensen wonen, 

geef hen bij elkaar een thuis. 

Waar ze liefde mogen tonen, 

samen delen last en kruis.  

Breng ons daar waar in de stilte 

samen alles wordt gedeeld, 

waar Uw geest door alle kilte 

breekt en troost en harten heelt.  

 
Danken/bidden – stil gebed – Onze vader, met de volgende tekst:  

 

U die louter liefde bent, 

die in ons stroomt. 

Laat Uw kracht  

ons denken reinigen, 

laat onze woorden drager zijn 

van de geest van Christus. 

Laat ons elkaar zegenen  

met liefde, 

zoals wij zelf door Uw liefde 

gezegend worden. 

Laat ons de ogen openen 

voor de grote geheimen 

van de kosmos. 

Laat ons wat door boosheid 

of verdriet  

verhard is in ons 

tot stromen mogen brengen, 

zodat de liefde ons 



weer vervullen gaat.  

En laat ons onderkennen 

wat het leven schaadt,   

zodat wij haat 

tot liefde omsmeden 

en geweld tot mededogen. 

Amen  

(tekst: Hans Stolp) 

 

Collecte  

 

Zingen:  Lied 422 (alle coupletten) 

 

Zegen, af te sluiten met Amen, amen, amen. 

 

 

 

 

 


