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Mededelingen

Openingslied: Jezus roept hier mensen samen, couplet 1-3
Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen;
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die ons nabij is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest, die als de trooster
zich naar ons heeft toegewend.

Jezus roept ons te belijden
Hem als Heer van het heelal,
hoeder van ons broze lichaam,
redder van wie faalt of valt.
Zeg het uit, laat elk het horen,
zeg het heilige verhaal,
zeg de wereld: Christus’ glorie
is op aarde neergedaald.

Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen –
Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen in de straat,
ga met zaligen en zoekers,
als het om de waarheid gaat.

Woord van Welkom

Laten we de drie-ene God aanroepen:
God, onze Vader, U kroont uw schepping met recht en genade.
Allen: Wij komen samen om U te aanbidden.

Jezus Christus, uw kruis brengt nieuw leven en gerechtigheid.
Allen: Wij komen samen om U te aanbidden.
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Heilige Geest, U inspireert ons tot daden van recht.
Allen: Wij komen samen om U te aanbidden.

De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de 
gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
Allen: En ook met U.

Kyrie
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison,
Kyrie, Kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison,
Kyrie, Kyrie eleison.

Lofzang: Gloria a Dios
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria en los cielos!   
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria en los cielos!
A Dios la gloria por siempre!   
A Dios la gloria por siempre!
Alleluya, amen! Alleluya, amen! Alleluya, amen! Alleluya, amen!  
Alleluya, amen! Alleluya, amen! Alleluya, amen! Alleluya, amen!

God alle eer, God alle eer, hemelhoge glorie!   
God alle eer, God alle eer, hemelhoge glorie!
Looft God in eeuwigheid, amen!   
Looft God in eeuwigheid, amen! 
Alleluia, amen! Alleluia, amen! Alleluia, amen! Alleluia, amen!   
Alleluia, amen! Alleluia, amen! Alleluia, amen! Alleluia, amen!

Openingsgebed

Dienst van het Woord

Eerste lezing uit Deuteronomium 16:10-20
U moet voor de Heer, uw God, het Wekenfeest vieren, zo uitbundig als uw 
vrijwillige gaven het toelaten, naar de mate waarin de Heer, uw God, u 
zegent. Ten overstaan van Hem moet u dan feestvieren, samen met uw 
zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, de Levieten die bij u in de 
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stad wonen, en de vreemdelingen, de weduwen en de wezen. Doe dat op 
de plaats die de Heer, uw God, zal kiezen om er zijn naam te laten wonen. 
Bedenk dat u zelf in Egypte slaaf ben geweest; houd u daarom zorgvuldig 
aan deze voorschriften. Wanneer het graan is gedorst en de druiven zijn 
geperst, moet u gedurende zeven dagen het Loofhuttenfeest vieren. Vier 
dan uitbundig feest, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw 
slavinnen, de Levieten, en de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die
bij u in de stad wonen. Zeven dagen lang moet u voor de Heer, uw God, 
feestvieren op de plaats van zijn keuze. Hij zal immers al uw werk zegenen
en u een rijke oogst geven. Vier daarom uitbundig feest. Driemaal per jaar 
moeten alle mannen dus voor de Heer, uw God, verschijnen op de plaats 
die Hij zal kiezen: voor het feest van het Ongedesemde brood, het 
Wekenfeest en het Loofhuttenfeest. Ze mogen daar niet met lege handen 
komen; ieder moet geven naar de mate waarin de Heer, uw God, hem heeft
gezegend. Stel in alle steden die de Heer, uw God, u in uw stamgebieden 
zal geven, rechters en griffiers aan, die zorg moeten dragen voor een 
zuivere rechtspraak. U mag de rechtsgang niet beïnvloeden en niet 
partijdig zijn. U mag geen steekpenningen aannemen, want 
steekpenningen maken het oog van de wijze blind en de stem van de 
rechtvaardige vals. Zoek het recht en niets dan het recht. Dan zult u in 
blijven en mag u het land dat de Heer, uw God, u zal geven, in bezit 
nemen.

Woord van de Heer – Wij danken God

Tussenzang: Love is a light
Ain’t a-gonna live in the darknes,
Love is a light! Love is a light!
Ain’t a-gonna slink in the shadows,
Love is a light! Gonna do right!
Dark and dirty and low and mean,
ain’t a-gonna go there! Ain’t for me!
Don’t wanna live in the low-down,
Love is a light! Love is a light!
Ain’t a-gonna listen to whispers.
Love is a light! Love is a light!
Talkin’ ‘bout my brothers and sisters.
Love is a light! Gonna do right!
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High and low and in between.
I’m a-gonna care about more than me.

I’ve found a way that is better.
Love is a light! Love is a light!
Love is patient. Love is kind.
Love forgives and love is blind.
Love is life, and love will last.
And I’m gonna make it mine.

Ain’t a-gonna live in the darkness.
Ain’t a-gonna live in the darkness.
Ain’t a-gonna live in the darkness.
Love is a light! Love is a light!

Tweede lezing uit Romeinen 12:1-13
Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u 
om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te 
stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen 
aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om 
zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en Hem 
welgevallig is. Met een beroep op de genade die mijn geschonken is, zeg 
ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verant-
woorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig 
het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Zoals ons ene 
lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie 
hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, 
elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden 
naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, 
moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft 
bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te 
onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet 
troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonde bijbedoeling doen. Wie leiding
geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, 
moet daarin blijmoedig zijn. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het 
kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde 
van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw 
enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de

5



Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u 
tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden 
van de heiligen en wees gastvrij.

Woord van de Heer – Wij danken God

Acclamatie voor het evangelie: Jubilate, servite

vertaling:
Prijs God, heel de aarde
Prijs de Heer met vreugde
Alleluja, Alleluja, met vreugde

Evangelie volgens Lucas 4:14-21
Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over 
hem verspreide zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen 
en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was 
opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge.
Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet 
Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:
‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan de 
armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan 
gevangen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van 
hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van 
de Heer uit te roepen.’
Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; 
de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei
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tegen hen: “Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen 
gaan.”

Woord van de Heer – Wij danken God

Acclamatie na het evangelie: Jubilate, servite

Overweging

Lied: Luister naar de wind

Houd je vast aan mij, als je eenzaam bent en klein
en wees niet bezorgd, ik zal altijd bij je zijn.
Ik geef je overwinning over dood en pijn.

Jezus, U bent Heer en ik ben uw zwakke kind.
Maar U geeft mij kracht als de vijand mij weer vindt.
O bron van eeuwig leven, U die mij bemint.
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Geloofsgetuigenis

Ik geloof in God die liefde is
en die de aarde heeft toevertrouwd aan alle mensen.

Ik geloof in Jezus Christus
die gekomen is om ons heel te maken
en ons te bevrijden

Ik geloof in de Geest van God
die werkt in en door allen
die zich toekeren naar de waarheid

Ik geloof in de gemeenschap van gelovigen
die geroepen is tot dienst aan alle mensen

Ik geloof in de belofte van God
dat Hij uiteindelijk zal vernietigen
de macht van de zonde in ons allen
en dat Hij op zal richten
het rijk van gerechtigheid en vrede
voor heel de mensheid.

Vredeswens

Vredeslied Vrede zij U
Vrede zij U, vrede zij U
Gelijk mij de Vader zond, zend ik ook U.
Vrede zij U, vrede zij U
Gelijk mij de Vader zond, zend ik ook U.

Blijf in mijn vrede, blijf in mij,
Mijn Woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.
Blijf in mijn vrede, blijf in mij,
Mijn Woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.

Ontvang mijn Geest, heilige Geest 
Zij zal u leiden, wees niet bevreesd.
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Ontvang mijn Geest, heilige Geest 
Zij zal u leiden, wees niet bevreesd.

Voorbeden gevolgd Onze Vader
Acclamatie bij de voorbede:

Neem mij aan zoals ik ben
Zuiver uit wie ik zal zijn
Druk uw zegel op mijn ziel
en leef in mij.

Onze Vader
Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.

Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.

Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks.
Altijd. Amen. Amen
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Voornemen voor gerechtigheid, barmhartigheid en eenheid
Jezus Christus bidt voor de eenheid van zijn leerlingen.
Het offer van zijn leven brengt de wereld gerechtigheid.

Als leden van het lichaam van Christus
zijn wij geroepen de weg van Jezus te gaan.
Laten wij gehoor geven aan zijn roep.
Allen: Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.

Als leden van het lichaam van Christus
zijn wij geroepen om ons leven vrij te houden van de dorst naar geld en 
bezit, en tevreden te zijn met wat wij hebben.
Laten wij de cirkel van hebzucht doorbreken en leven in eenvoud.
Allen: Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.

Als leden van het lichaam van Christus
zijn wij geroepen om vrijheid te verkondigen aan degenen die gevangen 
zijn of slachtoffer van geweld.
Laten wij hen helpen om waardig te kunnen leven.
Allen: Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.

Als leden van het lichaam van Christus 
zijn wij geroepen om het Goede Nieuws te verkondigen aan heel de 
schepping.
Laten wij het leven en de schoonheid van Gods schepping beschermen.
Allen: Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.

Collecte

Lied: Siyahamba   
Siyahamb’ekukhanyenikwenkhos’,   
siyahamba, ooh,
Siyahamb’ekukhanyenikwenkhos’,
siyahamba, ooh,
siyahamb’ekukhanyenikwenkhos’.

We are marching in the light of God,  
We are marching, ooh,
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we are marching in the light of God.
We are marching, ooh,
we are marching in the light of God.

Siyahamb’ekukhanyenikwenkhos’,   
siyahamba, ooh,
Siyahamb’ekukhanyenikwenkhos’,
siyahamba, ooh,
siyahamb’ekukhanyenikwenkhos’.

Ons marsjeer nou in die lig van God,  
Ons marsjeer nou, ooh,
ons marsjeer nou in die lig van God.
Ons marsjeer nou, ooh,
ons marsjeer nou in die lig van God.

Slotgedachte

Lied: Dankt, dankt nu allen God
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 moog’ 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 zijn schepping loven.
Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

Zegenbede 
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Slotlied: Zingt nu van Gods goedheid
Zingt nu van Gods goedheid,
bron van alle wijsheid,
kom tot Hem, zegen zijn Naam;
Hij zag naar ons om in
liefde en ontferming
trouw is Hij nu en voorgoed

Refrein
Kom nu, alle volken,
zing nu van Gods goedheid
liederen van lof en dank aan God.
Juich nu van Gods glorie,
prijs Hem met muziek en
zegen en aanbid zijn Naam.

Moed is Hij in ‘t duister,
troost voor wie bedroefd is,
schitterend verheven God.
Licht voor wie vermoeid is,
Hij schenkt je vergeving,
nieuw leven voor iedereen. Refrein.

Prijs Hem door te zingen,
prijs Hem met de waldhoorn,
prijs God met gitaar en fluit,
prijs Hem met percussie,
prijs Hem door te dansen,
prijs God heel je leven lang. Refrein
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