
LITURGIE voor de ADA-dienst op zondag 29 mei om 9.30 in de kerk in Bredevoort 
 
 
ORGELSPEL 
 
WOORD VAN WELKOM EN MEDEMEDELINGEN 
 
ZINGEN: Lied 274:1,2,3 Wij komen hier ter ere van uw naam 
 
STIL GEBED 
 
VOTUM EN GROET 
 
GEBED OM ONTFERMING OVER NOOD VAN DE WERELD 
 
ZINGEN ALS GLORIALIED: LIED 305:1,2,3 
 
Aanleiding “ HEB JE VIJAND LIEF- BEN JE NOU HELEMAAL?! 
 
Muziek: Gebed om vrijheid, Sela 
 
GEBED OM VERLICHTING MET DE HEILIGE GEEST  
 
SKETCH  
 
ZINGEN: LIED 636:1,2,3 
 
OVERDENKING : Heb jij vijand lief – ben je nou helemaal?! 
 
“ Sommige mensen komen in jouw leven als zegeningen, anderen als lessen” 
Moeder Theresa 
 
Aan God en onze naaste liefhebben hebben we onze handen al vol, maar Jezus 
vraagt meer: Heb jouw vijand lief 
 
Dat gaat verder dan: “wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet” 
 
Bij omgaan met vijanden geldt/gold vaak het oog om oog/ tand om tandprincipe. Dat 
wil Jezus doorbreken. 
 
“Als je in vrede wilt komen met jouw vijand, dan moet je met de vijand gaan werken. 
Dan wordt hij jouw partner” Nelson Mandela 
 
Verhaal uit WOII 
 
Theorie van ‘ je vijand liefhebben”  

- Zegen wie jullie vervloeken 
- Doe goed aan wie jullie haten 
- Bid voor de mensen die jullie slecht behandelen. 

 
 

 
 
 



Theorie is mooi, maar het in praktijk brengen is moeilijk. Wat kan ons helpen? 
- Bedenk hoe God met ons omgaat en van ons houdt met onze goede en 

minder goede kanten 
- Wees je bewust van je vijanden, (of heb je geen vijanden?) 
- Neem je emoties en gevoelens serieus en doe er iets mee 
- Probeer de daad en dader van elkaar te scheiden: wel daad veroordelen maar 

niet de mens achter de daad.  
- Bid voor jezelf (vraag om wijsheid) en voor jouw vijanden 
 

 
 

 
 

 
 
ZINGEN: Als je geen liefde hebt voor elkaar (HH lied 388) 
 
MAANDELIJKSE SCHRIJFACTIE AMNESTY INTERNATIONAL (Lia Wiggers) 
 
GEBED VAN FRANCISCUS  afgesloten met ONZE VADER)  
 
 
FILMPJE van Frans jongetje en zijn vader na de aanslagen in Parijs 
Korte toelichting bij het filmpje door Bas 
 
ZEGENLIED: Muziek: Gebed om zegen 
 
ZEGEN 
 
UITDELEN BLOEMEN/KAARSEN  


