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Dit is de overwinning,  
die de wereld overwonnen heeft: 

ons geloof. 
 

1 Johannes 5:4 
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Muziek 

Openingslied ● Liedboek 975:1-2 

 

Begroeting 
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Voortzetting openingslied ● Liedboek 975:3 

 
 
 
 
De gemeente staat op. 
 

Liturgie  
 
L  Wij komen samen in uw licht en zoeken hier naar uw 

gezicht, voordat de tijd het laat vervagen. 
Wanneer uw stukgeslagen beeld door mensenhanden 
wordt geheeld, zal daar uw vrede dagen.  
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G 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

L God wij zien bijna dagelijks vluchtelingen, uit een boot 

gekomen of opgevist uit de zee. Of gevangen en vergeten 
tussen de grenzen. Hongerig en angstig zijn ze, maar 
vastberaden op zoek naar een nieuwe toekomst. En wij 

stoppen ze achter in kampen. 
 
We zeggen dat het zo niet gaat, dat ze met teveel zijn, dat 

we natuurlijk doen wat wij kunnen, maar dat wij de stroom 
niet aankunnen en dat er regels moeten zijn, rechtvaardige 
regels natuurlijk, maar intussen verdwijnen onschuldige 

mensen achter hekken. 
En wij vrije mensen, voelen ons ongemakkelijk, schamen 
ons, staan hier en bidden voor hen die zich verlaten voelen, 

voor hen die wanhopig worden van het wachten. Wij bidden 
dat wij niet vergeten wat vrijheid betekent, dat wij 
geroepen zijn mens te zijn voor elkaar, dat wij elkaar het 

leven gunnen, in vrijheid en vrede. Amen. 
 
 
 

 

G  
 

 
 

 

L Er is een Woord gesproken 
Een gebaar gemaakt naar ons bestaan 
Wie het leven zwaar valt 

Krijgt een hand gereikt om op te staan. 
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Er is een Woord gesproken 
Een zin gegeven onder ons bestaan 

Voor wie gebukt gaat onder schuld 
Is er recht op verder gaan. 
 

Er is een Woord gesproken 
Dat richting geeft aan ons bestaan 
Wat dood liep in tekort 

Vult de weg ten leven aan. 
 
Er is een Woord gesproken  

Door een God die deelt in ons bestaan 
Verheugd door onze vreugde 
Geraakt door ons verdriet 

Is de God die mensen aanspreekt 
De God aanspreekbaar in ons lied. 
 

 
 

G  
 
 

 
 
 

 

De gemeente gaat zitten. 

Woord voor de kinderen 

Lied met de kinderen  

G  He's got the whole world in His hands, 

 He's got the whole world in His hands, 
 He's got the whole world in His hands, 
 He's got the whole world in His hands.  

Gebed 
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Lezing uit het Oude Testament ● Jesaja 2:2-5 

2 Eens zal de dag komen dat de berg 

met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, 
verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. 

Alle volken zullen daar samenstromen,  
3 machtige naties zullen zeggen: 
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, 

naar de tempel van Jakobs God. 
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, 
en wij zullen zijn paden bewandelen.’ 

Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, 
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 
4 Hij zal rechtspreken tussen de volken, 

over machtige naties een oordeel vellen. 
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers 
en hun speren tot snoeimessen. 

Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, 
geen mens zal meer weten wat oorlog is. 
5 Nakomelingen van Jakob, kom mee, 

laten wij leven in het licht van de HEER. 
 

Lied ● Liedboek 447:1 
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Lezing uit het Nieuwe Testament ● Matteüs 25:31-40 

31 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in 
gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke 
troon. 32 Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht 

en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de 
schapen van de bokken scheidt; 33 de schapen zal hij rechts van 
zich plaatsen, de bokken links. 34 Dan zal de koning tegen de groep 

rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom 
en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van 
de wereld voor jullie bestemd is. 35 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, 36 ik was naakt, en 
jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat 

gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”  

37 Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer 
hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u 

te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling 
gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer 
hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn 

we naar u toe gekomen?” 40 En de koning zal hun antwoorden: “Ik 
verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de 
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie 

voor mij gedaan.” 

Lied ● Gezangboek 498:1-2 

G   Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 

Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
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Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 

op de wegen van uw wet. 
 
Twee presentaties - toen en nu 

●   Br. Leo Baauw over de opvang van de vluchtelingen in 1944 

●   Zr. Gitti Lenz over de opvang van de vluchtelingen nu. 

Lied ● Iona (2003) 49 

G  Wees in uw roeping eensgezind 

  en zie in elk een kostbaar kind, 
  door God gekoesterd en bemind. 
  Hallelujah, hallelujah, hallelujah! 
 

  Doelloze vreemden van weleer, 
  word levend lichaam van de Heer, 
  delend in liefde, meer en meer. 

  Hallelujah, hallelujah, hallelujah! 
 

  Geen eigen wijsheid, geld of macht, 
  geen sluwe geest of domme kracht 

  brengt naderbij wat God bedacht. 
  Hallelujah, hallelujah, hallelujah! 
   

  Christus, die liefde heeft gedaan, 
  Hij is de weg die moet gegaan, 
  een hemels spoor in aards bestaan. 

  Hallelujah, hallelujah, hallelujah! 

 

Mededelingen & Collecte 

1e Oogstfeest (Diaconie EBGZ) 
2e Materiaal kinderkerk 
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Lied • Liedboek 995 

G O Vader, trek het lot u aan 
van allen die door U bestaan. 

Gij die geen stenen geeft voor brood, 
wees met uw kinderen in nood; 
en stil, God die rechtvaardig zijt, 

de honger naar gerechtigheid. 
 
O Vader, trek het leed u aan 

van allen die met ons bestaan. 
Gij hebt gezegd: geef gíj hun brood, – 
doe ons hun naasten zijn in nood, 

opdat zij weten wie Gij zijt: 
de God van hun gerechtigheid. 

De gemeente staat op. 

Dankgebed en Voorbeden 

L Onze Vader, die in de hemel zijt, 
G uw naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome, uw 

wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons 

heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze 
schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven, 
en leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de 

boze. 
 

 
 
 

 

 

De gemeente gaat zitten. 
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Slotwoord  

Slotlied ● Gezangboek 25:1,2,4 

G  Komt laat ons prijzen 

’s Heren barmhartigheid, 
Hem dank bewijzen, 
al wie van Christus zijt. 

Hij slaat, o Israël, u gade, 
prijs u gelukkig om zijn genade, 

prijs u gelukkig om zijn genade. 
 
Hij is de Here 

die ons het leven geeft, 
Hem moet vereren 
alles wat adem heeft, 

als in de hemel, waar in kringen 
englen Hem eeuwig met lof omringen, 
englen Hem eeuwig met lof omringen. 

 
Hij is de goede 
Vader van al wat leeft. 

Zou Hij niet voeden 
wie Hij het leven geeft? 
Hij zendt de vroege en spade regen, 

ja, Hij verzadigt ons met zijn zegen, 
ja, Hij verzadigt ons met zijn zegen. 

 
De gemeente staat op. 

Zegen 

L  De Heer zegene u en behoede u; 
  de Heer doe zij aanschijn lichten over u en zij u genadig; 

     de Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

G  In Jezus naam, ja Amen. 

De gemeente gaat zitten. 

Muziek 


