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Thema 'Doe goed, zoek recht'
Voorgangers: pastoraal werker Gerda Martens en ds. Rob Maas
Organist/Piano: Richard den Ouden

Thuis kunt u een kaars klaarzetten die u aansteekt op het moment dat de voorganger de kaars van 
verbondenheid aansteekt

OPENING

De voorgangers en andere deelnemers komen in processie binnen terwijl een lied wordt gezongen of
gespeeld 

Openingslied: GvL 558 (melodie Lied 363): 1, 2, 3 en 4

1 Wij treden biddend in uw licht,
op U is onze hoop gericht,
die alles wat op aarde leeft
te allen tijd uw liefde geeft.

2 God, Vader, die van eeuwigheid,
het heil der mensen hebt bereid.
Geef dat uw al verlossend Woord
in groot vertrouwen wordt aanhoort.

3 God, Zoon, die door uw offerdood
de deur naar ’t leven weer ontsloot,
wij vragen dringend altijd weer:
bewaar ons in uw liefde, Heer.

4 God, goede Geest van heiligheid,
die ieder mens in liefde leidt,
Breng allen samen en bewerk
de eenheid van de christenkerk.

Woord van welkom en mededelingen

Voorganger steekt de kaars van verbondenheid aan

Oproep tot zelfonderzoek 

V Zusters en broeders, wij zijn hier bijeen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest.

A Amen
V Spreekt tekst uit

Lied 67a (GvL 67-1): 1, 2, 3 en 4

Refrein: Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, halleluja, halleluja.

1 Ja, heel de aarde moet God wel prijzen, 
loven zijn machtig beleid,
omdat Hij steeds op wondere wijze 
alles bestuurt in gerechtigheid. 

Refrein: Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, halleluja, halleluja.

2 Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;
toont ons zijn aanschijn van licht.
Hij gaat ons voor op alle wegen, 
heeft uit de zonde ons opgericht. 



Refrein: Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, halleluja, halleluja.

3 Hij is de God, die ons verblijdde, 
die onze nood heeft verstaan;
die ons een hemels Paasmaal bereidde 
en zonder vrees door de wereld laat gaan.

Refrein: Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, halleluja, halleluja.

4 Laat alle volken uw almacht vrezen,
aller lof zij U gewijd,
laat, Heer, uw naam bezongen wezen
in aller eeuwen eeuwigheid. 

Refrein: Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, halleluja, halleluja.

Uitnodiging tot schuldbelijdenis en vergeving
Schuldbelijdenis en vergeving door het lezen van Jesaja 1 vers 12-18

V We worden uitgenodigd om onze zonden te belijden met de woorden van de profeet Jesaja.
L 1 En wanneer jullie voor Mij verschijnen – wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te 

lopen? Houd op met die zinloze offergaven (12 - 13a).
A Vergeef ons Heer, als we komen om te vieren zonder ook nederig met U te wandelen.
Stilte
L 2 Ik heb een afschuw van jullie wierook; jullie feesten, nieuwemaan en sabbat, ik duld ze niet 

naast al dat wangedrag (13b - 14).
A Wij vragen vergeving voor de medeplichtigheid van kerken aan het kwaad van het 

kolonialisme dat wereldwijd gevoeld wordt.
Stilte
L 3 Wanneer jullie je handen opheffen, wend Ik mijn ogen af, ook als je aanhoudend bidt, luister

Ik niet. Aan jullie handen kleeft bloed (15).
A Wij vragen vergeving voor onze zonden van onrecht en onderdrukking die de 

diversiteit en harmonie van uw schepping geweld aandoen.
Stilte
(De voorganger giet tijdens de lezing langzaam een kan water in het doopvont of in een schaal.)
L 4 Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden, Ik kan ze niet meer zien. Breek met het 

kwaad en leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta 
weduwen bij (16, 17).

A U, die ons schoongewassen hebt in het levende water van de doop, vergeef ons opnieuw 
en verzoen ons met elkaar en met de schepping.

Stilte
L 5 De HEER zegt: laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken,

ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. (18)
V Moge God u in zijn barmhartigheid bevrijden van uw zonden, zodat u recht kunt doen, 

vriendelijk kunt zijn en nederig kunt wandelen met uw God.
Stilte
V De almachtige God verhoort onze gebeden, ontfermt zich over ons en vergeeft onze zonden.
A Wij danken God.

Gebed

V God van allen, wij zijn dankbaar voor deze gelegenheid om tot U te komen en onze zonden 
van onrecht en verdeeldheid te belijden. ..........



eindigend met:
Help ons de eenheid met elkaar te omarmen, en herinner ons eraan dat wij tot één familie 
behoren, bijeengebracht door uw Heilige Geest, te midden van uw schepping.

A Amen

Moment met de kinderen

Zingen: Heer blijf bij ons neem ons mee. Geef uw woord, uw licht, uw zegen.

Lied 492 (GvL 642)

V Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

A Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

V 1 In den beginnen was het woord,
en in Hem was alle leven,
en dat leven wat het licht van de mensen.

A Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

V 2 Het woord is vlees geworden,
het heeft in ons midden gewoond,
een mens in de handen van mensen.

A Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

V 3 Niemand heeft ooit God gezien,
Maar wij mochten zijn glorie aanschouwen,
Jezus de Zoon van de levende God

A Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

Schriftlezing | Efeziërs 2 vers 13-22 (NBV21)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

13 Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. 14 
Want Hij is onze vrede: Hij heeft met zijn dood Joden en niet-Joden verenigd, de muur van 
vijandschap, die hen scheidde, afgebroken 15 en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten 
werking gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht Hij vrede 16

en verzoende Hij door het kruis beiden in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap
te doden. 17 Vrede kwam Hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij 
waren: 18 dankzij Hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader. 19 Zo bent u dus geen 
vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, 20 
gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 
21 In Hem vormt het bouwwerk één geheel en groeit het uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer,
22 in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.



Lied 42: 1, 3, 5 en 7 

1  Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

3  Hart onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.

5  Laat zijn trouw de dag verblijden
en zijn lied de duisternis.
Tot Hem roep ik in mijn lijden,
die de God mijns levens is;
Vaste grond van mijn bestaan,
waarom ziet Gij mij niet aan?
Moet ik onder 's vijands slagen
thans dit somber rouwkleed dragen?

7  Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.

Schriftlezing | Matteüs 25 vers 31-40 (NBV21)
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 aan 
zijn rechterzijde 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 U 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 geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.”  

Lied 494 (GvL 533): 1, 2 en 3

1  Vanwaar zijt Gij gekomen, wij wisten niets van U.
In onze stoutste dromen was God nooit hier en nu.
Een nieuwe God zijt Gij
die onder ons wilt wonen, zo verweg, zo dichtbij.

2  Gij zijt ons doorgegeven een naam, een oud verhaal
uw woorden uitgeschreven in ied’re mensentaal.
Ons eigen levenslot
met uw geluk verweven, zo zijt Gij onze God.

3  Gij zijt in ons verloren wij durven U niet aan,
uw stem in onze oren, uw komst in ons bestaan.
Een woord van vlees en bloed
een kind voor ons geboren. Een mens die sterven moet.



Overdenking

Muzikaal meditatief moment

Lied 653: 1, 4 en 7

1  U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

4  Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons leven,
wanneer het nacht wordt in de tijd.
O licht der wereld, zie er is
voor wie U kent geen duisternis.

7  O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Voorbeden

V In geloof en vertrouwen komen wij in gebed tot 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. De kreunende schepping schreeuwt het uit naar U.

A Leer ons en wijs ons de weg.
V 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.

A Leer ons en wijs ons de weg.
V 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.

A Leer ons en wijs ons de weg.
V Heilige Geest, U herschept het aangezicht van de aarde. De toppen van de bergen en de 

diepte van de wateren spreken tot ons -
A Omdat we verbonden zijn.
V Het zachte licht van de sterren, het donderen van het onweer, de frisheid van de morgen, de 

dauwdruppels op de bloemen spreken tot ons -
A Omdat we verbonden zijn.
V De stemmen van de armen, de onderdrukten en de mensen aan de kant staan spreken tot ons 

-
A Omdat we verbonden zijn.



TAFELGEBED MET DE VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER

V De Heer zal bij u zijn!
A De Heer zal u bewaren!
V Verheft uw harten!
A Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
A Het past ons de Heer te danken.

V Tafelgebed ........ 

Lied 405: 4

Heilig, heilig, heilig, Heer, God almachtig,
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

V Vervolg Tafelgebed

A Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha!

V Vervolg Tafelgebed

A 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.

Nodiging

V De Heer heeft zijn tafel bereid
voor wie in Hem geloven en voor wie Hem liefhebben.
Christus nodigt ons om dankbaar en gelovig,
en als teken van eeuwige hoop en redding,
het brood en de wijn uit zijn hand te ontvangen.

A de vrede van Christus (zij altijd met u)



Gemeenschap van brood en wijn

De voorgang neemt het brood, breekt het terwijl de gemeente zegt:

A Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt,
geef ons vrede.

V Zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam.
Het lichaam van Christus, voor u gegeven.

De voorganger heft de beker op en zegt:

V Het bloed van Christus, voor u vergoten.

Dankzegging na de maaltijd en afsluitend gebed

V Dankgebed en afsluitend gebed

Zegen en zending

V De Heer zegent u en behoedt u;
De Heer doet zijn aangezicht over u schijnen en is u genadig. 
De Heer verheft zijn aangezicht over u, en geeft u vrede.

A Amen

Lied 704  (GvL 415): 1 en 2

1  Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2  Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.


