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Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum de Kapel 
 

Oproep tot gebed 
 

Allahu akbar 
 God is groot 

Ashadu an la ilaha illallah 
Ik getuig (belijd) dat er geen ander god is dan God 

Ashadu anna Muhammadar rasulullah 
Ik belijd dat Mohammad zijn profeet (gezondene) is 

Hayya ‘ala-s-salah 

Haast u naar het gebed 
Hayya ‘ala-l-falah 

Haast u het (gebed) mogelijk te maken 
Allahu akbar 

God is groot 

 La ilaha illallah 
Er is geen god dan God alleen 

 

Welkom en mededelingen 
 

Aansteken van de kaars 
 

Gong 
 

Stilte  
 

Openingslied De vreugde voert ons naar dit huis 
                      Lied 280:1 en 4 
 

 
  

  
 
 

 
 

 
 
 

  

 Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
 de hemel open gaat, 

 waar Gij ons met uw eng’len troost 
 waar Gij U vinden laat? 



Wijding, inleiding en groet 
 

Antwoordlied Lied 280:5 
 

 Onthul ons dan uw aangezicht, 

 Uw naam, die met ons gaat 
 en heilig ons hier met uw licht, 

 uw voorbedachte raad. 
 

Deel 1 Lezing Boeddhistische tekst 
 

Groot Prajna-Paramita Hart sutra 
 

Nadat Avalokitesvara de stroom van prajna-paramita was 

binnen gegaan werd de bodhisattva bewogen de vijf skandha’s 

te zien en te zien dat zij zonder eigen bestaan waren. Hier, 

Shariputra, is vorm leegte, leegte vorm; vorm is niet te 

scheiden van leegte, leegte is niet te scheiden van vorm; al 

wat vorm heeft, is leegte; al wat leegte is, heeft vorm; en zo 

ook sensaties, gedachten, drijfveren en gewaarzijn. Hier, 

Shariputra, zijn alle dharma’s gekenmerkt door leegte, niet 

voortgebracht, niet ongedaan te maken, noch onzuiver, noch 

zuiver, noch onvolmaakt, noch volmaakt. Daarom Shariputra, 

in leegte is geen vorm, geen sensatie, geen gedachte, geen 

drijfveer en geen gewaarzijn; geen oog, oor, neus, tong, 

lichaam en denkorgaan; geen vorm, klank, geur,smaak, 

aanrakingspunten en gedachteobjecten; geen veld van 

waarneming enzovoort, tot geen veld van geestelijke activiteit. 

Geen onwetendheid, geen einde aan onwetendheid enzovoort, 

tot geen ouderdom en dood en geen einde aan ouderdom en 

dood. Geen lijden, geen oorzaak, geen opheffing, geen weg; 

geen inzicht, geen bereiken en geen niet-bereiken. Daarom, 

Shariputra, in de staat van niet-bereiken, gesteund door 

prajna-paramita, verblijft de bodhisattva zonder verduistering 

van geest. Zonder verduistering van geest is de bodhisattva 

niet bevreesd, overwint aldus onjuiste opvattingen en is het 

rusten in nirvana tenslotte bereikt. Alle Boeddha’s van alle 

tijden zijn door in prajna-paramita te verblijven volledig 

ontwaakt tot volkomen verlichting. Daarom, zou je de grote 

mantra van prajna-paramita moeten kennen, de mantra van 

groot inzicht, de volkomen mantra, de onvergelijkbare mantra, 

die alle lijden tot rust brengt, die waar is en niet op bedrog 

berust. Op grond van prajna-paramita is de mantra 

verkondigd, die luidt aldus: gate, gate, paragate, 

parasamgate, bodhi, svaha! Hiermee eindigt het Groot Prajna-

paramita Hart Sutra. 

Reflectie Annie Schalkwijk 

 
Muziek Avalokiteshvara Mantra ~ Dechen Shak-Dagsav 

 
Deel 2 Bijbellezingen eerste en tweede Testament  
   

Genesis 18:1-5 

 
De Heer verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van 

Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang 

van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop 

plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent 

uit, naar hen toe. Hij boog diep en zei: ‘Heer, wees toch zo 

goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u 

laten halen zodat u uw voeten kunt wassen, maak het u hier 

onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten 

brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u 

verdergaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar 

langsgekomen?’ Zij antwoordden: ‘Wij nemen uw uitnodiging 

graag aan.’ 

 
Mattheüs 25:35-36 

 
Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst 

en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en 

jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik 

was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie 

kwamen naar mij toe. 

 
Handelingen 11:1-10 

 
De apostelen en de gemeenteleden in Judea hoorden dat ook 

de heidenen Gods woord hadden aanvaard. Toen Petrus 

terugkwam in Jeruzalem, spraken de Joodse gelovigen hem 

hierover aan en verweten hem dat hij onbesnedenen had 

bezocht en samen met hen had gegeten. Daarop zette Petrus 

uiteen wat er precies gebeurd was. Hij zei: ‘Toen ik in Joppe 

aan het bidden was, werd ik gegrepen door een visioen: een 

voorwerp dat op een groot linnen kleed leek, werd aan vier 

punten uit de hemel neergelaten tot vlak bij mij. Ik keek er 

aandachtig naar en zag de lopende en kruipende dieren van 

de aarde, en ook de wilde dieren en de vogels van de hemel.   

En ik hoorde een stem tegen me zeggen: ‘Ga je gang, Petrus, 

slacht en eet.’ Maar ik antwoordde: ‘Nee, Heer, in geen 

geval,want ik heb nog nooit gegeten van iets dat verwerpelijk 



of onrein is.’ Maar voor de tweede keer kwam er een stem uit 

de hemel: ‘Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als 

verwerpelijk beschouwen.’Dat gebeurde tot driemaal toe; 

daarna werd alles weer omhooggetrokken naar de hemel. 
 

Reflectie Monika Rietveld 
 

Orgelspel 
 

Deel 3 Lezing Koran - Al-Baqarah2:136 
  

Zeg: "Wij geloven in God, in wat naar ons is neergezonden en 

in wat naar Ibrahiem, Isma'iel, Ishaak, Ja'koeb en de 

stammen is neergezonden en in wat aan Moesa en 'Isa is 

gegeven en in wat aan de profeten door hun Heer gegeven is. 

Wij maken geen verschil tussen één van hen en wij hebben 

ons aan Hem overgegeven."  
 

 Hadith 
 

“O mensen, waarlijk jullie Heer is Eén en jullie vader (Adam) is 

één. Een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier en een 

niet-Arabier is niet beter dan een Arabier; een blanke is niet 

beter dan een donkere en een donkere is niet beter dan een 

blanke – behalve in termen van vroomheid en goede daden.” 
 

Reflectie Khaled Salhani  
 

Muziek Asma Allah (de namen van God) ~ Sami Yusuf  
 

Open ruimte  
 

Bloemen   
 

Voorbede –afgesloten met een gezamenlijk 
uitgesproken 
 

Mens en medemens, 

Verbonden met elkaar 

Gesterkt door elkaar 

Dat wij mogen omzien naar elkaar 

De helpende hand mogen bieden 

En zo broeder en zuster zijn. 

Geïnspireerd door het hogere 

Maar verantwoordelijk zijn voor onze eigen daden. 

Werkend aan een Hemel op aarde 

Waar een ieder wordt gekend 

Laat dat het doel zijn 

Van ons bestaan. 

Amen 
 

Collecte 
 

Zingen Lied 423 Nu wij uiteengaan 
 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
  

 Voor wie ons lief zijn vragen wij God 

 ga met uw licht vóór hen uit! 

 Al onze vrienden wensen wij vrede: 
 Ga met God! 

 Vaya con Dios en à Dieu! 
 

 Voor alle mensen op onze weg: 

 vrede en goeds in elk huis! 
 Voor al wie kwamen onder dit dak: 
 Ga met God! 

 Vaya con Dios en à Dieu! 
  

Zegen  
 

Antwoordlied Lied 421 
 

 

 

 

 

 

 
 

Doven van de kaars 


