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VOORBEREIDING:  

Welkom  
 

Cantorij lied 662:1,2 

1 
Heer, komt in deze tijd 
uw heerschappij, 
het einde van de strijd, 
de stad waar vrij, 
uit boze droom ontwaakt, 
de mensen wonen, 
tot een gezin gemaakt, 
Gods dochters en Gods zonen? 

2 
Heer, gaat Gij van ons heen, 
in deze tijd? 
Vermaakt Gij ons alleen 
uw dienstbaarheid? 
Laat Gij ons dan voorgoed 
in hoop en vrezen 
en mag uw vredegroet 
het laatste woord niet wezen? 



 
Stilte                                                                        

Groet en Bemoediging: v: De Eeuwige zij met u!  

 
                                       a:  
 
                                                       Ook met  u      zij   de    Eeuwige 

v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 

a: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
 

Drempelgebed  k: Liefdevolle God 

                               Het leven is nog steeds niet helemaal gewoon 

                           v: Wij mogen een beetje meer. 

                           k: Maar er zijn nog zoveel regels:  

                               wat mag nou wel en wat mag nog niet.  

                           v: Wij raken erdoor van slag 

                           k: We verlangen ernaar dat alles weer ‘gewoon’ wordt. 

                           v: Zoals de leerlingen van Jezus van slag waren 

                              toen ze er opeens alleen voor leken te staan. 

                           k: Verweesd. 

                           v: Neem de angst en onrust van ons af  

                           k: En help ons, amen 

    

Aansteken kaarsen kinderen 
 
Aanvangslied psalm 116:1,2,3 

 
        2  Toen de benauwdheid dreigend op mij viel 
 en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, 
 heb ik de naam des Heren aangeroepen 
 en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel. 



        3 Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
 Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
 Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
 Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 
 
Kyriëgebed      gesproken gebed 

              gezongen gebed: lied 997:1,2,4 

 
2 
Ons mensenhart vol wrevel, drift; de harde hand die slaat, 
een straat in redeloze strijd, de macht lijkt aan het kwaad; 
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 
4 
O God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en pijn; 
genees de zieke wereld weer, zodat zij goed zal zijn. 
Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 
 
Taizé Gloria ‘Eer aan God in de hoge en vrede op aarde voor mensen van goede wil’ 

 



DE SCHRIFTEN:  
  
Gebed  
 
Tekst 
 
Lied 845 melodie psalm 86 

       
   3 
   Wie aan dit bestaan verloren 
   nieuw begin heeft afgezworen 
   wie het houdt bij wat hij heeft 
   sterven zal hij ongeleefd. 
   Tijd van leven om met velen 
   brood en ademtocht te delen – 
   wie niet geeft om zelfbehoud, 
   leven vindt hij honderdvoud. 
 

Schriftlezing Exodus  23:1-17 

     
Lied 320 

 
 

1 
Tijd van vloek en tijd van zegen 
tijd van droogte tijd van regen 
dag van oogsten tijd van nood 
tijd van stenen tijd van brood. 5 
Tijd van liefde nacht van waken 
uur der waarheid dag der dagen 
toekomst die gekomen is 
woord dat vol van stilte is. 

2 
Tijd van troosten tijd van tranen 
tijd van mooi zijn tijd van schamen 
tijd van jagen nu of nooit 
tijd van hopen dat nog ooit. 5 
tijd van zwijgen zin vergeten 
nergens blijven niemand weten 
tijd van kruipen angst en spijt 
zee van tijd en eenzaamheid. 



2 
Bemin uw Heer te allen tijd. 
Dien 'm met alles wat gij zijt. 
Aanbid Hem in uw daden. 
Dit is het eerst' en grote gebod, 
de wil van God, uw Vader. 
3 
– Bied uw naast' de help'nde hand. 
Spijzig d' armen in uw land, 
een woning wilt hen geven. 
Het tweed' gebod is 't eerste gelijk; 
doe dit, en gij zult leven. 

4 
De macht der liefde is zo groot, 
geen water blust haar vuren uit, 
wanneer zij is ontstoken. 
Nu wil ontbrand'n aan liefdeswoord, 
God heeft 't tot ons gesproken. 
5 
De liefde spreekt haar eigen taal, 
al' kwa' bedekt zij duizendmaal – 
vergeef al wie u griefde. 
Dit lied zal in de lucht opgaan, 
maar blijv' in ons de liefde. 

 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied   

Hinee matov oema najiem 

shèvet achim gam jachad 
 

Vertaling: 
Komt, ziet hoe goed en hoe lieflijk het is, 
als zusters en broeders tezamen wonen! 
(naar psalm 133:1) 

 

GEBEDEN EN GAVEN:  
 
Voorbeden na….zo bidden wij: acclamatie 16 b   

 

 



Stil gebed 
 
Gezongen Onze Vader R. Korsakov 

 
 
Inzameling gaven  

De diakenen en de kerkrentmeesters hebben afgesproken dat er in de 

diensten slechts één collecte is. In plaats van de collectezak graag uw gift 

overmaken op rekeningnummer NL70 INGB 0007 7733 10 t.n.v. Diaconie 

PG Voorschoten, onder vermelding van Kerk in Actie “ Opvang en hulp 

voor ontheemden in Colombia.” 

Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend 
tussen de regering en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in 
grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine 
rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het 
(gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds 
mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken naar de 
stad, waar zij in de arme volkswijken belanden. Samen met lokale 
partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te 
bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook ontvangen zij 
psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma’s. 

 

onze vader 



Slotlied  425  

 
 

Zegen cantorij: ‘Möge die Strasse’* (bewerking Ierse zegenbede) 

           Gesproken zegen 
 
a:  

 

 
*vertaling:  
Moge de weg ons samen voeren en de wind in onze rug zijn.  
Moge de regen zacht op je velden vallen en warm op je gezicht de zonneschijn. 
Refrein:. Moge, tot wij elkaar weerzien,  God je geborgen houden in zijn hand (2x) 
Moge de weg waarop je gaat, je altijd bergafwaarts brengen, naar je doel; 
Dat je warme gedachten hebt als het koud wordt en volle maan in donkeren 
nachten. Refrein:…. 
Moge je een zacht kussen onder je hoofd hebben en moge je voorzien zijn van 
kleding en dagelijks brood; Moge je al veertig jaar in de hemel zijn, voordat de 
duivel merkt: Je bent al dood. Refrein:.. 
Tot wij elkaar weerzien, hoop ik, dat God je niet verlaat;  
God houdt je in zijn handen, maar klemt je  nooit te vast.. Refrein:.. 

 



 
 


