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19:30 Inloop en ruimte voor gebed en stilte  
 

U bent welkom om in de banken plaats te nemen om in kleine 

groepjes (of alleen) te bidden voor vrede in Oekraïne, of in 

stilte aanwezig te zijn.  

 

 
19.55 Samenzang  
 

Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 
een vuur dat nooit meer dooft. 
(Taizé)  

 

 
20:00 Opening en welkom 
Opening en welkom - Niek Schreuder (Sint Joriskerk) 

 

Psalm 34: 12-23 en gebed  

Diederiek van Loo (Stadsdominee Amersfoort) 

 

Kom, kinderen, luister naar mij, ik leer je ontzag voor de HEER. 

Hebben jullie het leven lief, wil je goede jaren genieten? 

Behoed dan je tong voor het kwaad, je lippen voor woorden 

van bedrog. Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar 

vrede, jaag die na. Het oog van de HEER rust op de 

rechtvaardigen, zijn oor luistert naar hun hulpgeroep. Toornig 

ziet de HEER wie kwaad doen aan, Hij wist hun namen op 
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aarde uit. De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen, Hij 

bevrijdt hen uit de nood. Gebroken mensen is de HEER nabij, 

Hij redt wie zwaar wordt getroffen. Al blijft de rechtvaardige 

niets bespaard, de HEER zal hem steeds weer bevrijden. Hij 

waakt zelfs over zijn beenderen, `niet één ervan wordt 

verbrijzeld. Een slecht mens komt om door eigen kwaad, wie 

een rechtvaardige haat zal boeten. De HEER redt het leven van 

zijn dienaren, nooit zal boeten wie schuilt bij Hem. 

 

 

Psalm 35: 17-28 en gebed 

Wiebo Spoelstra (vice-voorzitter Raad van Kerken) 

 

Heer, hoe lang nog blijft U toezien? Behoed mij voor hun 

moordlust, red mijn kostbaar leven van die leeuwen. Dan zal ik 

U prijzen in de gemeenschap, U loven waar heel uw volk bijeen 

is. Gun mijn vijanden, die valsaards, geen leedvermaak, mijn 

redeloze haters geen blik van triomf, want het woord vrede 

kennen zij niet, en tegen de weerlozen in het land smeden zij 

bedrieglijke plannen. Ze roepen spottend, hun mond wijd open: 

‘Zie hém daar!’ U hebt het gezien, HEER, zwijg dan niet, mijn 
Heer, houd u niet ver van mij. Verhef u, ontwaak, mijn God en 

mijn Heer, verdedig mij, vecht voor mijn zaak. Doe mij recht, 

HEER, mijn God, U bent rechtvaardig, sta niet toe dat ze zich 

om mij vermaken, laat hen niet kunnen denken: Dit is wat we 

wilden. Laat hen niet kunnen zeggen: ‘We hebben hem 
verslonden.’ Dat beschaamd staan en vernederd wie zich 

verheugen op mijn ondergang. Dat met schaamte en schande 

bedekt worden wie zich boven mij verheffen. Dat van vreugde 

juichen wie willen dat mij recht wordt gedaan. Laat hen 

gedurig mogen zeggen: ‘Groot is de HEER, vrede wil Hij voor 
zijn dienaar.’ Van uw gerechtigheid zal ik spreken, van uw 
roem wil ik zingen, dag aan dag. 
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Gezang 285, Liedboek voor de kerken  

 
1  Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons sterke Heer. 

 

3  Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 

 
2  Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 

 

 

 
Verhalen uit Oekraïne  

Gerben Heldoorn (Stichting Kom over en help) 

 

 

Muziek: Peace be with you - Knut Nystedt 

 

 

Psalm 72: 1-8,12-14 en gebed  

Mauricio Meneses (pastor R.K. parochie Onze Lieve Vrouw van  

Amersfoort)  
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Geef, o God, uw wetten aan de koning,  uw gerechtigheid aan 

de koningszoon. Moge hij uw volk rechtvaardig besturen, uw 

arme volk naar recht en wet. Mogen de bergen vrede brengen 

aan het volk en de heuvels gerechtigheid. Moge hij recht doen 

aan de zwakken, redding bieden aan de armen, maar de 

onderdrukker neerslaan. Moge hij leven zolang de zon bestaat, 

zolang de maan zal schijnen, van geslacht op geslacht. Moge 

hij zijn als regen die valt op kale akkers, als buien die de aarde 

doordrenken. Moge in zijn dagen de rechtvaardige bloeien, de 

vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat. Hij zal 

bevrijden wie arm is en om hulp roept, wie zwak is en geen 

helper heeft. Hij ontfermt zich over weerlozen en armen, wie 

arm is, redt hij het leven. Hij verlost hen van onderdrukking en 

geweld, hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 

 

Psalm 120 en gebed  

Bert de Leede (emeritus-predikant PKN)  

 

Een pelgrimslied. 

Roep ik in mijn nood tot de HEER, Hij geeft mij antwoord. 

Bevrijd mijn ziel, HEER, van lippen die liegen, van de tong die 

bedriegt. Wat zal je straf zijn, bedrieglijke tong, en wat je straf 

nog verzwaren? Pijlen, gescherpt voor de strijd, en dan 

gloeiende houtskool van brem! Ach, dat ik moet wonen in 

Mesech, ver van huis bij de tenten van Kedar. Te lang al woont 

mijn ziel bij mensen die vrede haten. Spreek ik woorden van 

vrede, zij willen oorlog.  

 

 

Afsluiting plenaire deel  

Rita Hunink (Raad van Kerken) 
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20:45 Uitloop en ruimte voor gebed 
Er is ruimte voor gebed in kleine groepjes of alleen. U kunt ook 

nog in stilte blijven zitten. 

Als u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek, dan bent u 

welkom links achter de preekstoel in de hoek. 

 

 
21:30 Sluiting Sint Joriskerk 
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid! 
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Dorcas, EO Metterdaad, Kom 

over en help, Red een Kind, 

Tearfund, Woord en Daad en ZOA 

vormen in deze campagne samen 

het Christelijk Noodhulpcluster. 

Bij grote rampen en crises komt 

het Christelijk Noodhulpcluster 

snel in actie met een 

noodhulpcampagne.  

Ter plaatse werken de organisaties samen, zodat zij snel en 

effectief noodhulp kunnen verlenen. 
Bid voor vrede! Oorlog in Oekraïne       geef voor noodhulp! Scan 

de QR code voor actuele informatie en mogelijkheid voor 

doneren. Of kijk op www.christelijknoodhulpcluster.nl  

 

 

Oekraïners die bidden voor vrede. Wij sluiten ons in 

Amersfoort bij hen aan en bidden ook voor hen.  
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Deze bijeenkomst is georganiseerd op initiatief van de Sint 

Joriskerk en de Raad van Kerken Amersfoort. Door velen uit allerlei 

kerken is spontaan medewerking toegezegd.  

Muzikale medewerking wordt verleend door Vocaal ensemble 

Voxtet o.l.v. Lydia Liefting, Timon van Velzen, Peter Sneep, 

Jeroesja de Vreugd en Koos van Noppen. 

Hartelijk dank ook voor uw aanwezigheid! 

 

 

Meer informatie 

www.raadvankerkenamersfoort.nl 

www.geloven033.nl 

 

De bijeenkomst is online te volgen en terug te zien via 

www.sintjoriskerk-amersfoort.nl  


