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Pianospel 

 

Zingen   

 

Welkom, mededelingen, aansteken van de tafelkaarsen 

         - allen gaan staan – 

 

Bemoediging en drempelgebed 

 V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,   
A: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V: Zijn genade en vrede zij met u allen  
A: Amen  

 
 V: Vrede zij met u allen! 
 G: Vrede ook met u! 
 
Lied -  276: 1, 2 en 3: “Zomaar een dak, boven wat hoofden” 

  Zomaar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte open staat. 
Muren van huid, ramen als ogen, 
speurend naar hoop en dageraad. 
Huis dat een levend lichaam wordt 
als wij er binnen gaan 
om recht voor God te staan. 
 
Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 
Onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 
 
Tafel van Een, brood om te weten  
dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan, 
doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 
  

- allen gaan zitten- 
Inleiding 
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Kyriegebed   

We beantwoorden zingend met “Kyrie eleïson” (3x) 

 
 
Lied -  212 “Te doen gerechtigheid” (Tussentijds) 

 Te doen gerechtigd hebt Gij ons aangezegd. 

 Dat woord heeft ons bevrijd, elk ander ons geknecht. 

 Geef dat ons niets weerhoudt die lange weg te gaan. 

 Dat elk zich nu verstout uw richting in te slaan. 

 

 Wier dagen Gij bezocht, wier harten Gij doorgrondt, 

 voor wie Gij hebt gewrocht de aarde en de zon; 

 wier toekomst is in U, Gij maakt hun leven waar – 

 mocht Gij hen hier en nu bekeren tot elkaar. 

 

 Dat niemand hen kleineert die Gij wilt maken groot, 

 voor wie Gij hebt geslaakt de boeien van de dood. 

 Opdat wij zouden staan vrij voor uw aangezicht, 

 getekend met uw Naam – en leven in uw licht.  

 

Gebed bij de opening van de Schrift 

 

Lezing: Mattheus 25: 31 – 41 

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.”  
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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 – 316: 1 en 4: “Het woord dat u ten leven riep”  

 Het woord dat u ten leven riep 

is niet te hoog, is niet te diep 

voor mensen die ’t zo traag beamen. 

Het is een teken in uw hand, 

een licht dat in uw ogen brandt. 

Het roept u dag aan dag bij name. 

 

Het woord van liefde, vrede en recht 

is in uw eigen mond gelegd, 

is in uw eigen hart geschreven. 

Rondom u klinkt de stem van God: 

vrijspraak, vertroosting en gebod, 

vlak vóór u ligt de weg ten leven. 

 

Overweging en verbeelding 

 

Muziek – “Ik heb een steen verlegd”  van Bram Vermeulen 

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde 

Het water gaat er anders dan voorheen 

De stroom van een rivier hou je niet tegen 

Het water vindt er altijd een weg omheen 

Misschien eens gevuld van sneeuw en regen 

Neemt de rivier mijn kiezel met zich mee 

Om hem dan glad en rond gesleten 

Te laten rusten in de luwte van de zee 

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde 

Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten 

Ik leverde 't bewijs van mijn bestaan 

Omdat, door het verleggen van die eene steen 
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De stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan 

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde 

Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten 

Ik leverde 't bewijs van mijn bestaan 

Omdat, door het verleggen van die eene steen 

Het water nooit dezelfde weg zal gaan 

 

Dankgebed – Voorbeden  -  Onze Vader (oecumenische tekst) 

 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. 

- allen gaan staan – 
 
Lied – “Samen staan we sterk” 

Laat ons samen danken voor de dingen om ons heen. 
Laat ons samen danken voor ’t gelach en ’t geween. 
Eén gemeenschap vormen wij en samen zijn wij kerk, 
want samen staan we sterk. 

Refrein 
Glory glory halleluya 
Glory glory halleluya 
Glory glory halleluya, want samen staan we sterk. 

 
Laat ons samen werken aan een wereld schoon en goed. 
Laat ons samen werken aan de vriendschap nu met spoed. 
Sla je handen nu ineen en kruip niet in je schulp, 
want God is onze hulp. 

Refrein 
Glory glory halleluya 
Glory glory halleluya 
Glory glory halleluya, want God is onze hulp. 
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Laat ons samen bidden tot de Vader, Zoon en Geest. 
Laat ons samen bidden dan wordt deze dienst een feest. 
Eén gemeenschap vormen wij en samen zijn wij kerk, 
want samen staan we sterk. 

Refrein 
Glory glory halleluya 
Glory glory halleluya 
Glory glory halleluya, want samen staan we sterk. 

 
 
Wegzending en zegen 

We antwoorden zingend: Amen, amen, amen. 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

De collecte is na afloop van de viering en bestemd voor de  

Kledingbank in onze gemeente.  

 

Het zou fijn zijn als we na de dienst nog even blijven en onder het genot 
van koffie/ thee met elkaar na- en bijpraten! 

 


