
Oecumenisch meditatief avondgebed (in Taizé-stijl) – 6 mei 2015
Thema: ‘Van vrijheid naar vrede’

Opening: Wees hier aanwezig ….. Dat wij herleven.

Inleiding
We hebben gisteren bevrijdingsdag gevierd. 
Heel zinvol om jaarlijks onze bevrijding te gedenken en te vieren. 
We mogen sindsdien weer doen wat we zelf willen; we mogen weer onszelf zijn:
 als individu, als volk en als land. 
Een herwonnen vrijheid,  ten koste van / dankzij zovelen die hun leven hebben gegeven voor 
onze bevrijding, onze vrijheid.
Maar met ‘vrijheid’ alleen hebben we nog geen ‘vrede’: ‘sjaloom’ 
  d.w.z. goede verhoudingen: met onszelf, met onze omgeving, en met God.
‘Van vrijheid naar vrede’: ik nodig jullie uit om daarbij even bij stil te staan en na te denken. 
Betekent ook voor mij ‘vrede’ meer dan ‘vrijheid’? en wat is dat ‘meer’ dan?
 
Zang: nr. 65 Dona la pace, Signore 

Schriftlezing: Kol. 3,12-15: Uit de brief van Paulus aan de christenen van Kolosse:
Bekleedt u als Gods heilige en geliefde uitverkorenen met tedere ontferming,
 goedheid, deemoed, zachtheid en geduld.
Verdraagt elkander en vergeeft elkander als de een tegen de ander een grief heeft.
Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook gij vergeven.
Voegt bij dit alles de liefde als de band der volmaaktheid.
En laat de vrede van Christus heersen in uw hart;
daartoe zijt gij immers geroepen, als leden van één lichaam.
Zang: nr. 108 Frieden, Frieden, hinterlasse ich euch.

Overweging
Bij het woord ‘vrijheid’ denken wij meestal aan: vrij zijn van onderdrukking;
 weer je eigen keuzes kunnen maken, geen angst meer, geen oorlog meer. 
-Maar betekent ‘vrede’ iets meer dan ’vrijheid’?: meer dan: als ik maar mijn eigen gang kan 
gaan? Bij echte vrede gaat het niet over ‘ik’ alleen, maar over ‘wij’ samen, wij ons land, in 
onze wereld. Vrede beleven we pas in een groter geheel. 
-En dat grotere geheel van onze samenleving bestaat uit een grote mengeling van 
verschillende mensen en groeperingen: die verschillend denken, die verschillende belangen 
hebben, die verschillend van aard en ras zijn.
Als wij in die verscheidenheid samen ‘vrede’ willen beleven, dan vraagt dat om 
verdraagzaamheid, respect voor de ander in zijn anders zijn, rechtvaardige wetgeving, om 
medeverantwoordelijkheid voor het geheel, om aandacht en zorg voor de kwetsbaren; zij die
niet kunnen opkomen voor zichzelf, de afhankelijken.
Is dat alles niet wat Paulus ter harte gaat als hij schrijft aan de christenen van Kolosse:
‘Laat de vrede van Christus heersen in uw hart; daartoe zijt gij toch geroepen als leden van 
één lichaam’, ‘Bekleedt u met tedere ontferming, goedheid, deemoed, zachtheid en geduld. 
’’Verdraagt elkaar en vergeeft elkaar als de een tegen de ander een grief heeft. Voegt bij dit 
alles de liefde als de band er volmaaktheid.’



-Natuurlijk, er is ook een grens aan de tolerantie: de ander moet ook opgeroepen worden tot
verantwoordelijkheid voor wat hij/zij doet, schijft of zegt; en zich niet alleen beroepen op 
‘vrijheid’ van meningsuiting.
-Behoort dat alles niet bij de Zaligspreking: ‘Zalig zij die vrede brengen en bewerken, want zij 
zullen kinderen van God genoemd worden’ (Mt. 5,9).
-Leiderschap is niet bedoeld om te heersen, maar om dienstbaar te zijn aan het welzijn van 
het grote geheel. In de praktijk, in de politiek, is vrede nogal eens een compromis, dat 
bevochten is na lange onderhandelingen. Som is die vrede niet meer dat een gewapende 
vrede.
-De weg naar de vrede en het behoud ervan, is soms best moeilijk. 
-Hoe denk(en) wij/jij zelf over die relatie tussen vrijheid en vrede’ , over die ‘weg van vrijheid 
naar vrede’? Wellicht de moeite waard om straks even bij stil te staan. 
Zang: 124 Licht dat terugkomt….vrede die bij ons blijft.
Stilte

Voorbeden, 
met acclamatie nr. 32 Gospodi pomilui (Heer  ontferm U)
-Voor allen die zich inzetten voor vrede: met name voor vredesbewegingen, voor de 
Verenigde Naties, voor militairen die uitgezonden zijn voor vredesmissies: dat zij resultaten 
mogen zien en niet ontmoedigd raken.
-voor de velen die nog geen vrijheid en vrede ervaren in hun leven en in hun land: dat 
iedereen m.n. de politieke leiders en leiders van grote organisaties, bedrijven en banken 
bedacht zijn op vrede en gerechtigheid bij het nastreven van hun belangen; dat er bij 
conflictsituaties gezocht wordt naar vreedzame en rechtvaardige oplossingen.
-voor onszelf en allen met wie wij verbonden zijn: dat wij in onze eigen kring bedacht zijn op 
vrede in woord en daad, en door de wijze waarop wij onze belangen nastreven.

  met op het eind: ‘Onze Vader’ (Oecumenische tekst):
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 schud, zoals ook 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.

Zang: nr.70 The kingdom of God is justice and peace
Avondgebed
Goede God, deze dag loopt weer ten einde.
Vol vertrouwen  leggen wij alles wat wij hebben meegemaakt en al ons doen en laten,
 in uw handen: het goede en het mooie, het pijnlijke en het moeilijke. 
Wij vertrouwen het toe aan uw barmhartige liefde. 
Zegen ons en allen de ons dierbaar zijn. Amen
-Zang:  nr. 15 Daar waar liefde heerst en vrede (dus in het Nederlands)
-Van harte welkom voor koffie, thee en ontmoeting in het parochiecentrum.


