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Bij binnenkomst liggen er kaartjes en pennen. Op de kaartjes staat: 
‘Goed doen is voor mij …..’ . Kerkgangers wordt gevraagd om daar iets 
onder te schrijven en hun kaartje aan de bloemschikking te hangen of er 
naast te leggen.  
 

We luisteren naar ‘Lift every voice and sing’ 
 

Verhef elke stem en zing 
tot aarde en hemel klinken 
klinken in harmonie met echte vrijheid en gelijke rechten;  
laat onze vreugde stijgen, 
hoog als de luisterende hemel, 
laat het luid klinken als de rollende zee. 
 

Zing een lied 
vol van het geloof dat het donkere verleden ons heeft geleerd, 
Zing een lied 
vol van de hoop die het heden ons heeft gebracht. 
 

Laten we verder trekken  
bij het licht van de opkomende zon 
van de nieuwe dag die is begonnen. 
 



De weg die we gingen was vol stenen, 
bitter de stang waarmee we geslagen werden, 
die we voelden in dagen zonder hoop. 
Maar met een vaste tred, 
hebben onze vermoeide voeten, 
ons gebracht naar de plaats waar onze vaders om zuchtten. 
 

We zijn gekomen 
over een weg die met tranen is bewaterd. 
We zijn gekomen, 
over een pad waar bloed heeft gevloeid. 
 

We kwamen uit het onheilspellende verleden,  
tot we nu eindelijk staan 
in de lichte gloed  
van onze heldere ster. 
 

God van onze vermoeide jaren, 
God van onze stille tranen, 
U die ons tot hier hebt gebracht. 
U die ons door uw macht, 
naar het licht hebt geleid, 
Houd ons voor altijd op dit pad, bidden wij. 
 

Opdat onze voeten 
niet afdwalen van de plaatsen, onze God,  
waar we U hebben ontmoet. 
Opdat onze harten U niet vergeten, 
dronken van de wijn van de wereld. 
 

Mogen we voor altijd staan 
in de schaduw van Uw hand, 
trouw aan onze God, 
trouw aan ons vaderland 
 

Moment van stille voorbereiding,  
ondertussen bidden de dienstdoende ambtsdragers het 
consistoriegebed 
 

Binnenkomst kerkenraad, waarbij het kind van dienst de 
liturgische klok verzet en de tafelkaarsen aansteekt 



Welkom  
 

Intochtslied Psalm 139b: 1 
 

1. Heer, U doorgrondt en kent mij 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zal gaan,      
ik weet dat U daar bent.      
       

Refrein: Heer, U bent altijd bij mij           
U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij en naast mij  
en om mij heen.       
Heer, U bent altijd bij mij           
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij 
en om mij heen, elke dag. 

 

Bemoediging  
 

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G:   die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid  

die de hongerige brood geeft 
en de arme recht verschaft. 

G: Die ons leert het goede te doen 
 en het recht te zoeken. Amen. 

 

‘Doe goed, zoek R E C H T’ 
 

We luisteren naar Esther van Mathijn Buwalda, 
daarna gaan de kinderen naar de bernetsjinst 
 

Je leven lijkt een serie toevalstreffers 
en nu vindt jij jezelf terug waar je bent 
samen in dit moment 
Je vroeg je wel eens af: wat is de reden 



Dat uitgerekend jij hier nu moest zijn 
En nu het dan toch lijkt te begrijpen 
Voel je je veel te klein 
Maar Esther houd je hoofd omhoog 
Esther houd je hoofd omhoog 
Esther houd je hoofd omhoog  
En je rug recht 
 

Je wil dit niet, 
maar jij wilt ook niets anders 
je bent levender dan jij ooit bent geweest 
je stoute schoen en je mooiste kleren 
en Esther houd je hoofd omhoog 
Esther houd je hoofd omhoog 
Esther houd je hoofd omhoog 
En je rug recht 
 

Het verhaal dat gaat ook zonder jou wel verder 
Er komt vast wel redding uit een andere hoek 
Maar waarom klopt jou hart hier harder dan het anders 
altijd doet 
En ik weet er is geen briefje uit de hemel 
En het lijkt zo stom toevallig allemaal 
maar wie goed kijkt leest een plan tussen de regels 
En Esther houd je hoofd omhoog 
Esther houd je hoofd omhoog 
Esther houd je hoofd omhoog 
 

Dus houd je hoofd omhoog 
raak de moed niet kwijt 
de hoop is in de hand die jouw regels schrijft 
Dus houd je hoofd omhoog 
raak de moed niet kwijt 
de hoop is in de hand die jouw regels schrijft  
 

Groet 
V: De Heer zij met u 
G:   Met u zij de Heer 
 



Gebed 
 

Schriftlezing Jesaja 1:12-17, waarbij we zingen NLB 834 
 

12 En wanneer jullie voor Mij verschijnen – 
wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen? 
13 Houd op met die zinloze offergaven. 
Ik heb een afschuw van jullie wierook; 
jullie feesten, nieuwemaan en sabbat, 
ik duld ze niet naast al dat wangedrag. 
 

We zingen NLB 834: 1 
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 

14 Van jullie nieuwemaan, van ál jullie feesten heb Ik een afkeer, 
ze hinderen Mij, Ik kan ze niet langer verdragen. 
15 Wanneer jullie je handen opheffen, wend Ik mijn ogen af, 
ook als je aanhoudend bidt, luister Ik niet. 
Aan jullie handen kleeft bloed! 
16 Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden, 
Ik kan ze niet meer zien. 
 

We zingen NLB 834: 2 
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 

Breek met het kwaad. 17 en leer goed te doen. 
Zoek het recht, houd tirannen in toom, 
kom op voor wezen, sta weduwen bij. 
 

We zingen NLB 834: 3 
 

Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 



Overdenking 
 

Meditatief orgelspel 
 

Voorbeden,  
door Fokke de Vries namens de werkgroep voor de Week van 
Gebed in samenspraak met de gemeente 
 

Fokke:  
In geloof en vertrouwen komen wij in gebed tot U God:  
Vader, Zoon en Heilige Geest.  
Schepper God, vandaag leven wij met de gevolgen van daden die het 
leven voor sommigen onhoudbaar en voor anderen overvloedig hebben 
gemaakt.  
Leer ons de hulpbronnen die U ons hebt gegeven op verantwoorde wijze 
te gebruiken ten bate van allen en met respect voor uw schepping.  
 

Allen: Leer ons en wijs ons de weg. 
 

Fokke:  
Barmhartige Vader, help ons het kwaad te herstellen dat wij elkaar 
hebben aangedaan en de verdeeldheid die wij onder uw volk hebben 
gezaaid. Zoals uw Zoon de Heilige Geest op de leerlingen blies om een 
nieuwe, vereende schepping ter wereld te brengen, zend zo ook ons uw 
genade om onze verdeeldheid te helen en schenk ons de eenheid waar 
Jezus om bad. 
 

Allen: Leer ons en wijs ons de weg. 
 

Fokke: 
Christus, U die de weg, de waarheid en het leven bent, U belichaamde 
gerechtigheid door het goede dat U deed in uw dienende werk op aarde. 
U brak de muren en vooroordelen af die verdelen en mensen gevangen 
houden. Open onze harten en geesten om te erkennen dat wij,  
hoewel we met velen zijn, één zijn in U. 
 

Allen: Leer ons en wijs ons de weg. 
 

Fokke 
Heilige Geest, U herschept het aangezicht van de aarde. 
De toppen van de bergen en de diepte van de wateren spreken tot ons – 



Allen: Omdat we verbonden zijn. 
 

Fokke: 
Het zachte licht van de sterren, het donderen van het onweer, de frisheid 
van de morgen, de dauwdruppels op de bloemen spreken tot ons - 
 

Allen: Omdat we verbonden zijn. 
 

Fokke: 
De stemmen van de armen, de onderdrukten en de mensen die aan de 
kant staan spreken tot ons – 
 

Allen: Omdat we verbonden zijn. 
 

Fokke: 
Wij bidden voor wie verdriet hebben of zorg. 
Voor wie leven met ziekte of gemis. 
Voor wie lijden onder onderdrukking of verdeeldheid. 
 

Allen: Omdat we verbonden zijn. Amen. 
 

Inzameling 
Tijdens de inzameling komen de kinderen terug uit de bernetsjinst 
 

De 1e collecte in deze dienst is bestemd  
voor het avondmaalsproject in Moldavië 
De 2e collecte is voor het orgelfonds 
 

Nodiging 
 

Tafelgebed 
 

Tijdens het tafelgebed zingen wij: 
Heer God, met alle eng’len samen 
brengen wij onze dank en eer, 
zingen wij driemaal heilig, amen! 

 Dank U wel, o Heer. 
 

Wij besluiten het tafelgebed met het 'Onze Vader' 
 

Onze Vader, die in de hemelen zijt 
Uw Naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede 
Gelijk in de hemel als zo ook op de aarde 
Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden 



Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren 
En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze 
Want van U is het Koninkrijk  
En de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.  
Amen. 
 

Tijdens het halen van brood en wijn zingen wij NLB 388 
 

1. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor ieder van ons schoon water en brood, 
een veilige plek, een plaats om te schuilen,  
een plaats in Gods licht, als tafelgenoot. 

 

Refrein: Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:  
zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:  
zij scheppen recht en geluk! 

 

2. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor iedere vrouw, voor iedere man. 
Niet minder of meer, de een of de ander: 
het delen van macht is deel van ons plan.  

 

Refrein: Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:  
zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:  
zij scheppen recht en geluk! 

 

3. Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, 
want iedere stem geeft klank aan het koor. 
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste; 
ze vinden elkaar en niemand gaat voor. 

 

Refrein: Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:  
zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:  
zij scheppen recht en geluk! 

 

 
 
 



4. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, 
genadig begin van goddelijk recht. 

 

Refrein: Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:  
zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:  
zij scheppen recht en geluk! 

 

5. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 
een plaats om te zijn, een plaats om te worden 

getuige van Hem, een levend bewijs. 
 

Refrein: Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:  
zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:  
zij scheppen recht en geluk! 

 

Gemeenschap van brood en wijn  
 

Dankzegging 
 

Zingen NLB 413: 1 en 3 
 

1. Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 

 

3. Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 

Eeuwig blijft uw trouw bestaan 
 laat ons niet verloren gaan. 
 

Wegzending en zegen, 
beantwoord met ‘Amen, amen, amen’ 


