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ORDE VAN DIENST
ORDE VAN DIENST
Het thema voor de viering is afgeleid uit
de tekst van Jeremia 29 : 11.
UITLEG BIJ HET KUNSTWERK
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Lezer
In het begin, toen God de hemel en de aarde maakte, zei God:
‘Laat er licht zijn’.
De eerste kaars wordt aangestoken.

Allen
God, die ons troost als een moeder en beschermt als een vader,
we steken een kaars van hoop aan en we bidden met alle mensen samen, dat Uw plannen en beloften zullen worden vervuld.
Lezer
Het volk, dat in het donker ronddwaalt ziet een groot licht.
Voor hen die leven in het land van diepe duisternis is een licht
opgegaan.
Allen
God, wij bidden, dat wij in ons drukke bestaan de ruimte mogen
vinden om te ontdekken, wat U doet in onze levens en in de
wereld. Mogen wij mensen zijn, die leven van hoop.
MOMENT VAN STILTE

ENGELAND - WALES & NOORD-IERLAND
THEMA 'GODS BELOFTE'
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WELKOM EN BEGROETING
Zingen - Geprezen zij God - Lied 150 A
1.

Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

2.

Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

3.

Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

4.

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen
niet gezonden – spreekt de HEER. 10 Dit zegt de HEER: Als er in
Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal Ik naar jullie omzien. Dan zal
Ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten
terugkeren. 11 Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER:
Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; Ik zal je een
hoopvolle toekomst geven. 12 Jullie zullen Mij aanroepen en
weer tot Mij gaan bidden, en Ik zal naar jullie luisteren.
13
Jullie zullen Mij zoeken en ook vinden, als jullie Mij tenminste
met hart en ziel zoeken. 14 Ik zal me door jullie laten vinden –
spreekt de HEER – en Ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal
jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen Ik je
verdreven heb – spreekt de HEER – en je laten terugkeren naar
Jeruzalem, waaruit Ik je heb laten wegvoeren.
Zingen - For Surely I Know the Plans - WDP EWNI 2022
Tekst en Muziek: Lucy Hole

Inleiding op de lezing
BIJBELLEZING - JEREMIA 29: 4 – 14
4
‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël,
tegen de ballingen die Hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten
voeren: 5 Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet
van de opbrengst, 6 ga huwelijken aan en verwek zonen en
dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat
zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet
afnemen. 7 Bid tot de HEER voor de stad waarheen Ik jullie
weggevoerd heb en zet je in voor haar voorspoed en vrede, want
de voorspoed van de stad is ook jullie voorspoed.
8
Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:
Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen
geloof aan de droomuitleggers die in opdracht van jullie dromen.
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Vertaling:
Want ik ken zeker de plannen die ik voor je heb.
De Heer zei: Ik ken zeker de plannen die ik voor je
heb.
Plannen voor uw welzijn, plannen om u geen kwaad
te doen, En om je weer hoop te geven.
Want ik ken zeker de plannen die ik voor je heb.
De tweede kaars wordt aangestoken.
Allen
God, die ons troost als een moeder en beschermt als een vader.
We steken een kaars van hoop aan en we bidden met alle mensen samen, dat Uw plannen en beloften zullen worden vervuld.
SCHULDBELIJDEN

Lezer
God, U gaf het volk Israël de taak om te zorgen voor de stad,
waar ze in ballingschap waren. Wij schieten vaak tekort in het
zorgen voor Uw wereld en de mensen.
Wij bidden U om vergeving.
Genadige God, wij belijden, dat wij te weinig aandacht hebben
voor onze zusters en broeders in de wereld, die vandaag nog
lijden onder de gevolgen van ons koloniale verleden.
Wij vonden vaak ons leven belangrijker dan hun leven.
Genadige God, vergeef ons.
Allen
God vergeef ons door Uw genade.
Lezer
We denken aan Uw prachtige wereld en hoe we alles voor vanzelfsprekend hebben aangenomen, maar ook hoe wij de
bronnen van de aarde hebben uitgeput. Wij schieten tekort in
liefde voor onze broeders en zusters, dichtbij en ver weg.
Liefdevolle God, vergeef ons.
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Allen
God vergeef ons door Uw liefde. Help ons goed te handelen, nu
wij berouw hebben.
Lezer
Heilige Geest, verander onze harten, zodat we gaan leven en
liefhebben, zoals Jezus, onze Heer, ons de weg heeft gewezen.
Allen
Amen
Lezer
De mensen uit de tijd van Jeremia moesten leven op een plek,
waar ze liever niet wilden zijn. Ook op de Britse eilanden zijn
veel mensen uit andere landen gekomen. In de grote steden
voelen zij zich toch vaak eenzaam tussen alle mensen.
Sommigen leven in armoede en hebben niet altijd genoeg eten
voor de kinderen. Sommigen leven in angst, want ze worden
misbruikt, lichamelijk en geestelijk. Sommigen leven alleen en
geïsoleerd, ze zijn oud en gehandicapt.
Zingen - Als alles duister is – lied 598
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer
dooft,
vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer
dooft,
vuur dat nooit meer dooft.
De derde kaars wordt aangestoken
Allen
God, wij steken een kaars van de hoop aan en we bidden met
alle mensen samen, dat Uw plannen en beloften zullen worden
vervuld.
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VERHALEN VAN HOOP

3.

Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

4.

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Lina
De vierde kaars wordt aangestoken
Nathalie
De vijfde kaars wordt aangestoken
Emily
De zesde kaars wordt aangestoken
Allen
God, wij steken een kaars van hoop aan en we bidden met alle
mensen samen, dat Uw plannen en beloften vervuld zullen
worden.

Zingen - Zolang wij ademhalen - Lied 657: 1 t/m 4
1.

2.

Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.
Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.
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Lezer
Jesaja 9: 1.
Het volk, dat in het donker ronddwaalt ziet een groot licht.
Johannes 8: 12.
Jezus zei: ‘Ik ben het Licht van de wereld, wie Mij volgt zal nooit
in het duister leven, maar het licht van het leven hebben’.
Gods beloften van bevrijding en vergeving zijn vervuld in Jezus
Christus. Hij is het licht, dat nooit kan worden gedoofd. Door
Jezus kunnen we tot God gaan en Gods plan voor ons leven
ontdekken.
DANKGEBED
Lezer
God van verleden, heden en toekomst. Wij danken U, dat U ons
liefhebt met eeuwige trouw. U hield al van ons voordat wij U
kenden. U zorgt elke dag voor ons. U kent ons helemaal, onze
goede en slechte momenten en toch hebt U ons lief.
8

Dank U, dat U ons nooit zal loslaten.
Dank U voor Uw beloften en plannen voor ons, die ons hoop
geven voor nu en later.
Wij danken U en prijzen U.
Allen
Amen.
Zingen - Dank, dank nu allen God - Lied 704: 1 t/m 3
1.

2.

3.

Dank, dank 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.
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.
Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.
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OVERDENKING
STILTE VOOR PERSOONLIJK GEBED
Lezer
We bidden, dat we Gods stem zullen horen in ons leven.
STILTE
Lezer
Wij bidden voor situaties in onze woonplaats, in ons land en in
de wereld. en in ons land.
STILTE
De 7e kaars wordt aangestoken

Allen
God, wij steken een kaars van hoop aan en we bidden met alle
mensen samen, dat Uw plannen en beloften zullen worden vervuld. En wij zeggen, dat wij U antwoord willen geven en Uw plannen met ons uit zullen werken.
Zingen - God is getrouw - Gezang 304: 1 t/m 3 (rode LvK)

1.

God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

2.

De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
de adem zijner lippen overmant
de tegenstand.
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3.

De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij die haar lkeidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.

Lezer:
Laten wij samen het Onze Vader bidden
Zingen - Wees Gijn mijn toevlucht de komende nacht – Lied 263
1.

Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht,
de morgen die ik ondanks alles verwacht.
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt,
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.

Lezer:
Laten we bidden voor allen, die honger hebben en niet genoeg
hebben om een menswaardig bestaan op te bouwen. Dat zij
gaven ontvangen van mensen om hen heen.

2.

Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.

Allen:
Genadige God, hoor ons gebed.

3.

Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.

VOORBEDEN

Lezer:
Voor allen, die misbruikt worden en voor wie de school of hun
huis of hun werkplek geen veilige plek is. Dat zij de kracht
krijgen om zich te bevrijden van hun angst en van hun
misbruikers.

Informatie over de projecten. Uw gaven kunt u bij de uitgang
geven.

Allen:
Barmhartige God, hoor ons gebed.
Lezer:
Voor allen, die in eenzaamheid leven. Dat zij vrienden op hun
weg zullen vinden.
Voor allen, die gemeden worden en van wie mensen zich
afkeren.
Voor allen, die gevlucht zijn, omdat het niet veilig was in hun
land. Dat zij in de gemeenschap worden opgenomen.
Allen:
Liefdevolle God, hoor ons gebed.
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Mogen deze gaven gebuikt worden tot welzijn van de mensen
en kinderen die wij vandaag ondersteunen met de projecten
Zingen - Slotlied - WGD lied Een roep, een stem in vele talen
(melodie Liedboek Lied 248)
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Een roep, een stem in vele talen
klimt van de mens tot U, de Heer,
een bidden dat zich blijft herhalen
daar waar het dag wordt telkens weer.
Gebeden stijgen allerwegen
in eensgezindheid wereldwijd.
Om uw Nabijheid en Uw zegen
voor naasten in verbondenheid
En over bergen en door de dalen
gaat ook ons lied de wereld rond,
weerklinkt als echo vele malen,
een etmaal lang van mond tot mond.
Zo vormen wij een kring van bidden
om Uw genade en Uw kracht.
Voor medemensen uit ons midden,
dit volk, dat hulp van U verwacht.
WEGZENDING EN ZEGEN

MEDEDELINGEN
-----------------Woensdag 9 maart 2022, Biddag voor gewas en arbeid, begint
de dienst om 19:30 uur.
In deze dienst gaat ds. Boersma – Prins voor.

Volgende week zondag 13 maart 2022, om 9:30 uur
gaat ds. Zweers uit Zwolle voor.
Na de dienst is er koffiedrinken.

Lezer:
Liefdevolle God, wij danken U, dat wij hier samen waren in
gebed verbonden met velen in de wereld.
Wij gaan nu de wereld in met het vertrouwen, dat wij Uw
kinderen zijn. In de uitdagingen en de vreugden van het leven
zijn we er zeker van, dat wij niet alleen zijn, maar dat U met ons
gaat.
Laten we gaan in vrede, hoop en liefde in de naam van God,
onze Vader, Jezus Christus, de Zoon en de Heilige Geest.
Allen: Amen.
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