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Orde van dienst voor 19 september 2021 
 
Interreligieuze viering: 1e Zondag van de Vredesweek 
19 september, 10.00 u in de St.-Gudulakerk   
 

Thema: “Inclusief Samenleven, wat een feest!?” 
 
Voorgangers: Ds. Claartje Slootmans, sheikh Said Al Mokadmi 
Organist:  Els Dijkerman 
Werkgroep Vredesweek Raad van Kerken en 
Geloofsgemeenschappen: Dick Beltman, Ayse Boya, Henk 
Smit 
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Orgelspel 
 
Welkom 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
Begroeting vanuit christelijke traditie 
V: De God van Vrede, Vader van ons en alle schepselen,  
    die ons samen doet leven, als kinderen van Hem  
    schenke ons zijn Vrede.  
A: Amen 
 
Begroeting vanuit de moslim traditie 
Assalamoe Alaykoem, vrede zij met U 
 
Toelichting bij het thema: ‘Inclusief samenleven, wat een feest!?’ 
 
zingen: GvL 586 = LB 276  couplet 1 en 2 Zomaar een dak boven 
wat hoofden  
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2. Woorden van ver, vallende sterren, 

vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 

 
verhalen van samenleven I: Dick Beltman 
 
zingen: LB 991 couplet 1, 2, 6, 7, 8 De eersten zijn de laatsten 

 
2. God moge ons behoeden, 

wij zien elkander aan, 
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de broeder kent de broeder 
als een die voor moet gaan. 

 
6. Zo hoog zijn Gods gedachten, 

zij gaan de tijden door, 
wie voor was blijft ten achter, 
wie achterbleef gaat voor. 

 
7. Veracht dan niet de kleinen 

en die verloren zijn, 
want God noemt hen de zijnen 
die laatgeboren zijn. 

 
8. De eersten zijn de laatsten, 

wie nakomt gaat voorop! 
Kies dan de goede plaatsen 
en geef uw hart aan God. 

 
verhalen van samenleven II: sheikh Said Al Mokadmi 
vertaling van de tekst uit de Koran die wordt gereciteerd: 

(49/11) O jullie die geloven, laat een volk niet een ander 
volk beledigen, het kan zijn dat zij (die beledigd worden) 
beter zijn dan hen; en laat sommige vrouwen geen andere 
vrouwen beledigen, het kan zijn dat zij beter zijn dan hen. 
En hoont elkaar niet, en belastert elkaar niet met 
bijnamen. De slechtste naam is de verdorven (naam), na 
het geloof (ontvangen te hebben). En wie geen berouw 
toont: zij zijn de onrechtplegers 
(49/12) O jullie die geloven, vermijdt veel van de kwade 
vermoedens. Voorwaar, een deel van de kwade 
vermoedens zijn zonden. En bespioneert elkaar niet en 
spreekt geen kwaad over elkaar in elkaars afwezigheid. 
Zou iemand van jullie het vlees van zijn dode broeder 
willen eten? Jullie zouden het zeker haten. En vreest 
Allah. Voorwaar, Allah is Berouw aanvaardend, Meest 
Barmhartig. 
(49/13) O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een 
man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en 
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stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. 
Voorwaar, de meest edele van jullie is bij Allah degene die 
het meest (Allah) vreest. Voorwaar, Allah is van alles op 
de hoogte, Alwetend. 
 

derwisj-dans (https://youtu.be/AOPcNCMRa_8), ingeleid door 
Ayse Boya 
 
verhalen van samenleven III: ds Claartje M. Slootmans  
 
orgelmuziek 
 
zingen: LB 1014 couplet 1 tot en met 4 Geef vrede door van hand 
tot hand 

 
 
2. Geef vrede door van hand tot hand 

met liefde, onze redding; 
wees vriendelijk in woord en daad 
bewogen om Gods schepping. 

 
3. Geef vrede door van hand tot hand, 

als brood om uit te delen; 
kijk ieder mens met warmte aan, 
zo kunnen breuken helen. 

https://youtu.be/AOPcNCMRa_8
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4. De sterke, zachte hand zij dank, 
die meer dan troost kan geven: 
als woorden stokken, spreekt de hand 
in vriendschap, steun en zegen. 

 
gebeden door leden werkgroep, afgewisseld met LB 397 Vrede 
gaat van hand tot hand 

 
collecte  
1. voor het werk van PAX  

Over de hele wereld ondersteunt PAX het vredeswerk van 
krachtige jonge mensen. Bijvoorbeeld met het Musawat 
programma, een regionaal vredesproject in Irak, Libanon 
en Palestina. (Musawat betekent GELIJKHEID in het 
Arabisch) Duizenden jongeren worden bereikt met 
workshops over vrijheid van meningsuiting en religie, een 
kunstbeurs met schilderijen over gelijkheid, 
vrouwenrechten en feminisme, en een zomerkamp 
waarvan uit uitstapjes naar lokale gemeenschappen, 
kerken en moskeeën werden gemaakt. 

 
2. voor het werk van de Raad van Kerken & Geloofsgemeenschappen 

 
pianomuziek 
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gezamenlijke intentie: 
Voorganger: Ik zal niet geloven in het recht van de sterkste,  
     in de taal van de wapens, in de macht van de machtigen, 
Allen: maar wij willen geloven in het recht van de mens 
     in de open hand, in de macht van de geweldloosheid. 
V: Ik zal niet geloven in ras of rijkdom,  
     in voorrechten, de gevestigde orde, 
A: maar wij willen geloven dat alle mensen ménsen zijn 
     dat de ’orde’ van de macht en het onrecht, wanorde is. 
V: Ik zal niet geloven dat ik niets te maken heb  
     met wat ver van mij en van hier gebeurt. 
A: Maar wij willen geloven  
     dat de hele wereld mijn huis is en het veld dat ik bezaai, 
     dat allen oogsten wat allen gezaaid hebben. 
V: Ik zal niet geloven dat ik verdrukking dáár kan bestrijden 
     als ik onrecht híér laat bestaan. 
A: Maar wij willen geloven dat het recht één is, hier en daar, 
     dat wij niet vrij zijn zolang nog één mens slaaf is. 
V: Ik zal niet geloven dat honger en oorlog onvermijdelijk zijn 
     en vrede onbereikbaar. 
A: Maar wij willen geloven in de kleinste daad, 
     in de schijnbaar machteloze liefde, in de vrede op aarde. 
V: Ik zal niet geloven dat alle moeite tevergeefs is, 
     dat de droom van de mensheid een droom zal blijven 
     en dat de dood het einde zal zijn. 
A: Maar wij durven geloven, altijd en ondanks alles, in de nieuwe 
     mens, wij durven geloven in Gods eigen droom: een nieuwe      
     hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid zal wonen. 
      (Frans Cromphout) 
 
zingen: “Vrede wens ik je toe” (staande) 
Vrede wens ik je toe.       Liefde wens ik je toe. 
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde.    Vrede wens ik je toe. 
Zegen wens ik je toe       Aandacht wens ik je toe. 
Dar er mensen zijn met wie je kunt delen.    Zegen wens ik je toe. 
 

zegenbede – door sheikh Said Al Mokadmi en ds Claartje M. 
Slootmans 
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orgelspel 
 
Bij de uitgang staan twee collecteschalen voor uw bijdrage aan 
de collecten 
Daar liggen ook vredeskranten om mee naar huis te nemen. 
Daarin kunt u uitgebreid lezen over het werk van PAX. 
 
En u kunt daar koffie of thee drinken. 
 


