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Opening/Welkom  
Moge de liefde van God, onze Vader, + 
het voorbeeld van de Zoon 
en de kracht van de Heilige Geest 
met ons zijn. Amen. 
 
Zang: Licht dat mij aanstoot GvL 489, blz. 530 
 
Openingsgebed  
God van Vrede, 
wij mensen staan vandaag in vuur en vlam, maar morgen zijn we 
alweer ‘gedoofd’, ontmoedigd en zonder fut. 
Wij bidden U: 
moge de woorden die Gij tot ons spreekt ons vuur aanwakkeren 
en ons kracht geven om de strijd tegen onrecht vol te houden, 
zodat uw droom van vrede en gerechtigheid mag zegevieren. 
hier en nu, en alle dagen dat wij leven mogen. Amen. 
 
Ontsteken van het licht in herinnering aan hen die gestorven 
zijn.  
Wij denken aan onze overledenen. Wij denken aan allen van wie we 
afscheid moesten nemen en die we nog altijd missen. 
Laat de vlam van deze kaars een symbool zijn van ons geloof dat we 
over de dood heen in liefde met elkaar verbonden blijven 
 
Stilte 
 
Muziek 
 
Evangelie  
Naar het voorbeeld van Jezus moeten we ook in moeilijke 
omstandigheden trouw blijven aan ons geloof.  
De evangelielezing van vandaag verwijst naar het dilemma waarmee 
we in ons leven geregeld geconfronteerd worden: kies je voor Jezus 
of keer je je van Hem af? 
 
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Lucas, 12, 49-53. 
In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: Vuur ben Ik op aarde komen 
brengen, en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait! Ik moet een 
doopsel ondergaan, en hoe beklemd voel Ik mij totdat het volbracht 
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is. Meent gij dat Ik op aarde vrede ben komen brengen? Neen, zeg Ik 
u, juist verdeeldheid. Want van nu af zullen er vijf in één huis 
verdeeld zijn; drie zullen er staan tegenover twee en twee tegenover 
drie; de vader tegenover de zoon en de zoon tegenover de vader; de 
moeder tegenover de dochter en de dochter tegenover de moeder; 
de schoonmoeder tegenover de schoondochter en de schoondochter 
tegenover de schoonmoeder. 
 
Stilte (± 10 minuten) 
 
Gedachte ter overweging 
God vervult niet al onze wensen maar al zijn beloften. 
Dietrich Bonhoeffer 

 
Muziek 
 
Psalm 40 
Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt,  
Hij heeft zich tot mij neergebogen, mijn geroep verhoord.  
Hij heeft mij opgetrokken uit de valkuil, uit de modderpoel,  
Hij gaf mijn voeten vaste grond, mijn schreden kracht. 
 
Hij legde in mijn mond een nieuw gezang, een lied voor onze God,  
en velen zullen zien en vrezen en vertrouwen op de Heer.  
Gelukkig is de man, die op de Heer zijn hoop stelt,  
die met opstandigen en onoprechten niet verkeert. 
 
Al ben ik ook ellendig en armoedig,  
toch weet ik dat de Heer zorg voor mij draagt.  
Mijn helper zijt Gij toch en mijn bevrijder,  
mijn God, blijf dan niet talmen. 
 
Heer, kom haastig mij te hulp. 
 
Zang: Lied van woord en weg GvL 659, blz. 781 
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Gedicht  
Hij had het over vuur 
als Hij zijn Kerk bedoelde. 
Een vuur waaromheen 
verkleumde mensen 
kunnen samenkomen 
om zich te warmen, 
om elkaars gezicht te zien, 
om niet alleen te zijn 
in de nacht. 
 
Hij had het over vuur. 
Hij heeft gewild 
dat het zou branden, 
fel en vurig, 
speels en onvoorspelbaar: 
telkens nieuwe gensters in de nacht. 
 
Hij had het over vuur 
dat moet blijven branden, 
gevoed moet worden 
door alles wat mensen 
nieuw ontdekken door hun vragen, 
dat moet aangewakkerd worden 
door het waaien van de Geest, 
onzichtbaar in de nacht. 
 
Hij heeft zijn Kerk 
als een vuur ontstoken. 
Misschien hebben wij, 
de eeuwen door, 
teveel aan brandbeveiliging gedaan. 
Manu Verhulst 

 
Voorbeden  
De ‘lieve vrede’ is aan God niet besteed. 
Zijn oproep om recht te doen roept altijd weer weerstand op. 
Om die aan te durven, bidden wij. 
 
- dat we ons laten uitdagen door de Boodschap van Jezus, 
en zoals Hij de moed mogen opbrengen 
om ons te verzetten tegen onrecht 
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en een hand te gaan uitsteken naar juist die mensen 
aan wie zovelen in onze samenleving voorbijgaan. 
Stilte 
 
–dat het woord van Jezus ons mag uitdagen  
om te luisteren naar het jeugdig idealisme van jongeren 
in plaats van hen bij voorbaat betweterig de mond te snoeren. 
Stilte… 
 
- dat we durven blijven getuigen 
van wat ons diep in het hart bezighoudt 
en er nooit de voorkeur aan geven ons 
‘omwille van de lieve vrede’ 
aan te passen aan en in te voegen in wat ‘men’ vindt. 
Stilte…. 
 
- voor ons allen hier samen. 
Dat wij de moed zouden hebben 
om onze dagelijkse zorgen te aanvaarden, 
in het vertrouwen dat onze kleine woorden en daden 
mee gedragen worden door Gods oneindige liefde. 
Stilte…. 
 
Bidden we voor onze persoonlijke vragen en gebeden 
……….. 
……….. 
 
Stilte 
 
God, onze Heer, 
laat het vuur van uw liefde niet doven in ons hart 
wanneer we geconfronteerd worden met tegenstand, onenigheid en 
verdeeldheid. 
Op die manier gaan we steeds meer gelijken op Jezus, 
Hij die met U leeft in eeuwigheid. Amen. 
 
Zang: Deze wereld omgekeerd GvL 428, blz. 435 
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Onze Vader 
Laten wij ons laten leiden door de gezindheid van Jezus van 
Nazareth en met Hem bidden tot zijn en onze Vader: 
 
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 
 
Vredeswens 
Gods vrede heeft geen boodschap aan ‘water bij de wijn’, 
aan toegeven voor ‘de lieve vrede’. 
Gods vrede is compromisloos en rechtlijnig, 
berust op waarheid en respect voor elke mens. 
Om Gods vrede te laten zegevieren 
is moed nodig, veel moed, 
en uithoudingsvermogen. 
Zo heeft Jezus ons dit voorgeleefd. 
Moge zijn vrede met ons zijn. 
En wensen wij elkaar die vredesmoed van harte toe. 
 
Mededelingen en collecte 
 
Muziek 
 
Slotgebed 
God van Vrede, 
laat niet toe 
dat het vuur van uw liefde uitdooft in ons hart wanneer wij 
geconfronteerd worden met tegenstand, onenigheid en verdeeldheid. 
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Zo willen wij bouwen aan de droom waarvoor uw Zoon zijn leven gaf: 
een mensenwereld, 
voor allen bewoonbaar 
omdat er liefde heerst, goedheid en vergevensgezindheid. Amen. 
 
Zending en zegen 
Wie vuur wil hebben, 
moet ook rook verdragen. 
Wie iets tot stand wil brengen, 
moet de moeilijkheden niet uit de weg gaan. 
Al lijkt ons leven soms een vuurproef, 
het blijft de moeite waard. 
Moge Jezus in ons leven het vuur blijven aanwakkeren, 
zíjn vuur. 
Dan kunnen wij elkaar tot zegen zijn, 
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 
 
Zang: Van vuur en ijzer GvL. 531, blz. 587 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende viering is op zondag 8 september om 10.00 uur 
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In vuur en vlam 
 

Wie leeft verloren in de tijd  
raakt aan de haast zijn leven kwijt,  

hij gaat zijn weg met ogen dicht 
en ziet geen spoor,  

geen schijn van licht;  
maar als zo'n blinde ziende wordt,  

dan komt hij oog en oor te kort, 
hij vindt zichzelf, de dag breekt aan,  

hij komt in vuur en vlam te staan.  
 

Maar soms zijn mensen levend dood, 
want hun bestaan is ademnood, 

ze leven roekeloos en snel 
en zetten hart en hoofd op 't spel; 

maar als zo'n mens geduldig wacht, 
dan voelt hij hoe een ander zacht 

zijn armen om hem heen wil slaan, 
hij komt in vuur en vlam te staan. 

 
Wanneer een mens maar verder wil, 
hij jaagt maar door en staat niet stil 

op weg naar geld en klatergoud, 
zo'n mens verslijt, wordt ziende oud; 
maar als hij knielt en biddend rust, 

misschien dat God hem wakker kust, 
Hij haalt hem uit zijn droom vandaan, 

hij komt in vuur en vlam te staan. 
 

Wie vastgeroest en uitgedoofd 
alleen nog in vandaag gelooft, 

wie nooit eens over bergen ziet, 
wordt moe en sterven zal zijn lied; 
maar als in harten heimwee brandt 

naar nieuwe tijd en blijer land, 
dan breken mensen op en gaan, 

men komt in vuur en vlam te staan. 
 

Cees Remmers 

 

 
 

 


