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 VOOR de DIENST 
  
Orgelspel 
We bereiden ons in stilte voor op de dienst    
  

De DIENST van het VOORWOORD 
 
Woord van welkom  
Aansteken van de kaarsen en openleggen van de bijbel   
 
Lied: Psalm 65: 5 

5. Gij komt het dorre land doorschrijden  
met water uit uw beek  
en tot een rijke oogst bereiden  
uw voetstap maakt het week. 
Gij druipt uw zegen in de voren, 
Gij roept het kiemend graan; 
Zo wordt het brood voor ons geboren  
waar Gij zijt voorgegaan. 
 

 

 Groet en Beginwoorden 
 
Lied: Psalm 65: 6 

6. Gij kroont het jaar van uw genade. 
Waar Gij getreden zijt  
tooit de woestijn zich met een wade,  
de heuvels zijn verblijd. 
De weidegrond is wit van schapen,  
het dal van koren blond. 
Dit is het land door u geschapen,  
uw lof schalt in het rond. 
 

 

  
De DIENST van het WOORD 

  
Gebed   
 



ZINGEN: Lied 981 
Cantorij: 1 en 2 

1. Zolang er mensen zijn op aarde 
zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader, 
wij danken U voor al wat leeft 
 

2. Zolang de mensen woorden spreken, 
zolang wij voor elkaar bestaan, 
zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
wij danken U in Jezus’ naam. 
 

 
Allen: 4 en 5 

4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
zijn lichaam is het levend brood 
 

5. Daarom moet alles U aanbidden 
uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht 
 

  
Tekst over Landbouw in Ethiopië met filmpje 
 
Allen: 
1. Wij gaan op reis langs de weg van verlangen. 

Ga met ons mee langs de beelden van hoop.  
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.  
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.  

Cantorij: 
 In het begin klinken woorden van leven, 

bloemen van hoop bloeien in de woestijn.  
Want onze Heer heeft het kwade verdreven 
toen Hij koos om een mens te zijn. 
 

Allen: 
 Wij gaan op reis langs de weg van verlangen. 

Ga met ons mee langs de beelden van hoop.  
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.  
Ga met ons mee langs de beelden van hoop. 

Cantorij: 
 God heeft de wereld aan mensen gegeven 

zodat de aarde een wijngaard wordt. 
Hij is de landman, zo staat er geschreven, 
en in zijn wijngaard komt niemand tekort.  

 



 
Allen: 
 Wij gaan op reis langs de weg van verlangen. 

Ga met ons mee langs de beelden van hoop.  
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.  
Ga met ons mee langs de beelden van hoop. 

 
 
Schriftlezing: Mathéüs 25: 31 t/m 46 
 
Overdenking  
 
We ZINGEN Kom, ga met mij… (Twende sote, Lied uit Kenia) 
1. Kom, ga met mij, naar het Vaderhuis,  

naar het Vaderhuis, naar het Vaderhuis.  
Kom, ga met mij naar het Vaderhuis, 
want daar is iedereen, iedereen blij! Welkom… 
 

2. Welkom ook jij, in het Vaderhuis,  
in het Vaderhuis, in het Vaderhuis. 
Welkom ook jij, in het Vaderhuis, 
want daar is iedereen, iedereen blij! 
 

3. Dans met mij mee naar het Vaderhuis, 
naar het Vaderhuis, naar het Vaderhuis.  
Dans met mij mee naar het Vaderhuis, 
want daar is iedereen, iedereen blij! 
 

 
 

De DIENST van het ANTWOORD 

  
Tekst: Aarde, handen (van Jack Steeghs, uit Medemens 4) 
 
Gebeden en Onze Vader 
g: ONZE VADER DIE IN DE HEMEL ZIJT 

 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 

 WANT VAN U IS HET KONINKRIJK 

 EN DE KRACHT 



 EN DE HEERLIJKHEID 

 IN EEUWIGHEID 

 AMEN 

 

 

Mededelingen  
De collecten:  

1. ZWO/Ethiopië 

2. Pastoraat en Eredienst  
3. Bestrijding van de gestegen energiekosten  

 
Lied 568A: Ubi Caritas, drie maal 

1. Ubi caritas et amor, 
ubi caritas Deus ibi est. 

 

  
AFSLUITING van de DIENST 

 
Slotlied: Lied 993. 
 
Allen: vers 1 
1. Samen op de aarde,  

dat beloofde land,  
God zal ons bewaren,  
want Hij houdt in stand 

 
Cantorij: verzen 2, 3 en 4 
2. wat Hij heeft geschapen  

met zijn hand, zijn woord.  
Hij zal niet verlaten  
wat Hem toebehoort 

 
3. ’t Westen en het oosten, 

voor- en nageslacht, 
om zijn naam te troosten 
zijn zij aangebracht; 
 

4. om zijn naam te prijzen  
gaf Hij zon en maan,  
wijzen en onwijzen  
gunt Hij één bestaan. 
 

Allen: vers 7 
7. Kerk en wereld samen,  

vasteland en zee,  
worden ja en amen,  
ja uit ja en nee. 

 
  



Wegzending en Zegen  
 
v:  …………………….  

 

Gezongen AMEN  
  
 
 

 

 
 

Orgelspel 
 
 
  
 

  

  
   
  
  
  
  
  
  
 

 


