SAMEN OP WEG
mel.: Zomaar een dak
Samen op weg, zoekend naar liefde,
naast ieder ander willen staan.
Want kan een mens, zonder die ander
vreugde en vriendschap ondergaan?
Zo moeten mensen zijn voor elkaar:
een steun, een toeverlaat,
die niet verloren gaat.
Samen op weg, zoekend naar kansen,
naar elke nieuwe moog'lijkheid,
om voor elkaar leven te scheppen,
ja, Heer, maak ons daartoe bereid.
Wil bij ons zijn van uur tot uur,
ons leiden elk moment,
dat men uw kerk herkent.
Samen op weg, zoekend naar leven,
speurend naar licht en dageraad,
mensen vol hoop, sterk en gedreven,
zorgzaam en goed in woord en daad,
niemand alleen en allen tezaam,
zo gaat de boodschap voort
van Jezus eens gehoord.

BRUGGEN BOUWEN naar de vrede
mel.: Alle Menschen werden Brüder
Bruggen bouwen naar de vrede
in een wereld vol geweld,
waar steeds volop wordt gestreden
om de macht en om het geld.
Bruggen bouwen naar degenen,
die zo door een hel heen gaan,
die hun doden weer bewenen,
zonder hoop is hun bestaan.
Bruggen bouwen naar de vrede
in een wereld vol van haat,
in de dorpen, in de steden,
waar geen goede trouw bestaat.
Bruggen bouwen naar de velen
die elkander niet verstaan,
doof en blind door vooroordelen,
door bedrog en rassenwaan.
Bruggen bouwen naar de vrede
in een wereld vol verdriet
waar onnodig wordt geleden,
waar men zoveel tranen ziet.
Bruggen bouwen, handen geven,
teken van verbondenheid,
samen vrienden voor het leven,
weg met alle haat en nijd.

ALLE MENSEN WORDEN BROEDERS
mel.: Alle Menschen werden Brüder
Alle mensen worden broeders
als zij naast elkaar gaan staan,
broeders, zusters, mensenhoeders,
vrij van elke eigenwaan,
samen met elkaar verbonden,
één van hart en één van geest,
helend naar elkaar gezonden,
naar de zwakken wel het meest.
Samen leven, samen werken,
samen bouwen, dag en nacht,
met de zwakken, met de sterken,
in de eenheid zit de kracht.
Allen zoekend naar de wegen
die zij samen kunnen gaan,
om de wereld hoop te geven,
op een goed en warm bestaan.
Alle mensen worden broeders,
als zij trouw zijn aan elkaar,
broeders, zusters, mensenhoeders,
samen maken zij het waar.
Hiervan blijven allen dromen,
‘t is de wens van alleman,
zal het daar wel ooit van komen,
blijf geloven dat het kan.
Laat elk talent beschikbaar zijn
(t. Jan van Opbergen, m. Uit vuur en ijzer)
1. Laat elk talent beschikbaar zijn
en ieder mens te vinden zijn
om onrecht, oorlog, martelpijn
met woord en daad te weren.
Dat alwie in God gelooft
en in zijn rijk aan ons beloofd,
met inzet van hart en hoofd
zicht tot de minste keren.
2. Laat ieder deel van leven zijn,
van sterk tot zwak, van groot tot klein.
Laat ieder meester-dienaar zijn,
verlegen om de vrede.
Dat niemand in dit bestaan
apart en eenzaam hoeft te staan;
dat allen met allen gaan,
met hart voor lijf en leden.
3. Laat alle kracht gebundeld zijn
en liefde niet gekunsteld zijn,
om dwars door leugen, schone schijn,
een wereld op te bouwen
waar tweedracht en haat verstomt
en recht niet langer wordt verkromd,
zodat er een einde komt
aan wee-geroep en rouwen.

Uit het liedboek:
Lied 385 De tafel van samen
Lied 388 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel
De oorsprong van het lied: we shall overcome
https://www.youtube.com/watch?v=4l7ltm_vfjg
We shall overcome
1. We shall overcome.
We shall overcome.
We shall overcome some day.
Oh deep in my heart
I do believe.
We shall overcome some day.
2. We are not alone
3. We'll walk hand in hand ...
4. We shall live in peace ...
5.. We are not afraid ...

