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RECHT VOOR OGEN 

Zoek het recht en niets dan het recht  
(Deuteronomium 16:20) 
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DE OECUMENISCHE SITUATIE IN INDONESIË 
 
Inleiding 

Indonesië is een pluriforme samenleving: een thuis voor 

mensen van vele stammen, talen, culturen en religies. Van de 

265 miljoen mensen is ongeveer 12% rooms-katholiek of 

protestant. Het christendom kwam al in de zevende eeuw naar 

Indonesië en werd door de nestoriaan-se kerk naar Noord-

Sumatra gebracht, maar deze kerkge-meenschap was geen lang 

leven beschoren. Het evangelie werd door rooms-katholieke 

missionarissen, die in het spoor van Portugese kooplieden in 

het begin van de zestiende eeuw naar Indonesië trokken, 

opnieuw verkon-digd. Met de komst van deze Nederlandse 

kooplieden werd het protestantisme in Indonesië 

geïntroduceerd en werden de katholieken gedwongen zich te 

bekeren.  

Met de evangelische christenen en de charismatische beweging 

die in de laatste eeuw, en meer recentelijk de orthodoxe 

christenen, naar Indonesië zijn gekomen, vormen de kerken in 

Indonesië een brede vertegenwoor-diging van christelijke 

tradities. Op verschillende manie-ren werken deze kerken 
samen om problemen met de eenheid van de kerk en 
gemeenschappelijke zorgen in de samenleving op lokaal, 
regionaal en nationaal niveau aan te pakken. 
We volgen in deze dienst grotendeels de teksten die door de 
Indonesische Kerk zijn geformuleerd voor de liturgie op deze 
zondag. Her en der zijn er wat aanpassingen naar onze eigen 
situatie. 

 

Kleur: groen – hoop op de nieuwe schepping 
 

Voorgangers:  pr. Theo Blokland 

  ds. Simon Dingemanse 

 

Organist: Jaco van Leeuwen 

m.m.v. protestants kerkkoor o.l.v. Jaco en Regina van Leeuwen 
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Preludium 

 

 

Welkom door diaken van dienst 

 

De kaarsen worden aangestoken 

 

 

OP EN OVER DE DREMPEL… 

 

(gemeente gaat staan) 

Openingslied: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  

 (GvL 456 / liedboek 275) allen:1,3,5; koor:2,4 

A. 

 

 

Koor: 

       2.  Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 

 niet hoog en breed van ons vandaan. 

 Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 

 dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
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Allen: 

       3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 

 en niemand heeft U ooit gezien. 

 Maar wij vermoeden en geloven 

 dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

Koor: 

       4. Gij zijt in alles diep verscholen, 

 in al wat leeft en zich ontvouwt. 

 Maar in de mensen wilt Gij wonen 

 met hart en ziel aan ons getrouwd. 

Allen: 

       5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

 waar ook ter wereld mensen zijn. 

 Blijf zo genadig met ons bezig, 

 tot wij in U volkomen zijn. 
 

 

Opening 

 

Vg. Laten we de drie-ene God aanroepen: 

       God, onze Vader, U kroont uw schepping met recht en genade. 

A.   Wij komen samen om U te aanbidden. 

Vg. Jezus Christus, uw kruis brengt nieuw leven en gerechtigheid. 

A.   Wij komen samen om U te aanbidden. 

Vg. Heilige Geest, U inspireert ons tot daden van recht. 

A.   Wij komen samen om U te aanbidden. 

 

Vg. De genade van onze Heer Jezus Christus 

       en de liefde van God 

       en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. 

A.   En ook met u. 

 

 (gemeente gaat zitten) 
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Zingen: Psalm 72:1,4  

 

 Geef, Heer, de koning uwe rechten 

 en uw gerechtigheid 

 aan ’s konings zoon, om uwe knechten 

 te richten met beleid. 

 Dan ruist op alle bergen vrede, 

 heil op der heuvelen top. 

 Hij zal geweldenaars vertreden, 

 maar armen richt hij op. 

 

 Hij zal de redder zijn der armen, 

 hij hoort hun hulpgeschrei. 

 Hij is met koninklijk erbarmen 

 hun eenzaamheid nabij. 

 Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 

 die zijn in vrees verward. 

 Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 

 Hij draagt hen in zijn hart. 

 

Een korte toelichting bij deze gebedsdienst voor de eenheid 

 

 

…MET DE WERELD OM ONS HEEN… 

 

Gebed om schuldvergeving 

 

Vg. Geliefde broeders en zusters, laten we God onze zonden belijden 

en om vergeving vragen, laten wij bidden...  

 

God van compassie, U hebt ons gekozen om uw kudde te hoeden. 

Uw Zoon Jezus leerde ons recht te doen.  

Wij beseffen dat wij ons in onze dienst soms verkeerd gedragen 

tegenover de mensen die U aan ons hebt toevertrouwd:  
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door voorrang te geven aan wie dichtbij ons zijn of hoger 

aangeschreven staan;  

door voorbij te gaan aan de vreemdelingen,  

de armen en de minsten in onze samenleving;  

door bang te zijn om op te komen voor wie verdrukt worden; 

door geld en fondsen niet goed te gebruiken.  

A. Door dat alles hebben mensen zich afgekeerd van uw 

kerk. Heer, ontferm U.  

 

Koor en allen zingen: ‘Heer, ontferm U’  (liedboek 301f ) 

 
 

Vg. God van liefde,  

U hebt ons verzameld als schapen van uw kudde.  

Uw Zoon Jezus leerde ons elkaar lief te hebben,  

als teken dat wij zijn leerlingen zijn.  

Wij belijden dat we soms niet genoeg naar zijn gebod van liefde 

leven:  door leden van andere kerken als rivalen te zien;  

door elkaar vijandig te behandelen en niet gauw te vergeven; 

door vooral op ons eigen belang gericht te zijn;  

door niet te letten op de noden van onze broeders en zusters; 

door mensen die anders denken buiten te sluiten.  

A. Door dat alles zijn de scheidsmuren tussen ons en anderen 

alleen maar hoger geworden. Heer, ontferm U.  

Koor en allen zingen ‘Heer, ontferm U’... 
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Vg. God van genade,  

U hebt ons opgedragen om ons huis van samenkomst te maken  

tot een plaats van gerechtigheid voor allen.  

In uw ruimhartige liefde laat U het regenen  

over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.  

Door Jezus leert U ons lief te hebben zonder onderscheid. 

We belijden dat we hierin tekort schieten:  

door geen respect te hebben voor onze naasten;  

door via sociale media onwaarheden of valse berichten te 

verspreiden;  

door eraan mee te doen dat de harmonie tussen mensen wordt 

verstoord.  

A. Door dat alles loopt de wereld gevaar een barre woestijn te 

worden, die niet langer vruchten van gerechtigheid voortbrengt 

voor allen. Heer, ontferm U.  

Koor en allen zingen ‘Heer, ontferm U’… 

 

Vg. Moge de almachtige en barmhartige God ons genadig zijn, onze zonden 

vergeven en ons geleiden tot eeuwig leven. Amen. 

 

Glorialied: Zing van de Vader die in den beginne  

        (GvL 38 / liedboek 304) Allen:1,3; Koor:2 
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Koor: 

       2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 

 bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 

 luister naar Hem het woord van alzo hoge: 

 houd Hem in ere! 

Allen: 

       3. Zing van de Geest, de adem van het leven, 

 duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 

 Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 

 houd Hem in ere! 
 

 

…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN… 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Moment met de kinderen…waarna zij naar hun eigen ruimte gaan… 

 

Thoralezing: Deuteronomium 16:10-20 

 

Zingen: Laat ons nu vrolijk zingen (lied 146a:1,4,6,7) 

   Koor:1,6; Allen:4,7 

Koor: 

1.     Laat ons nu vrolijk zingen! 

 Kom, heft uw liederen aan 

 voor Hem, wie alle dingen 

 altijd ten dienste staan. 

 Ik wil de Heer daarboven 

 lofprijzen hier op aard, 

 ja, Hem van harte loven, 

 die veilig mij bewaart. 
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Allen: 

 
Koor: 

       6. Hij is het licht der blinden, 

 der zwakken steun en staf. 

 Die zich in rouw bevinden, 

 neemt Hij de droefheid af. 

 Maar allen die Hem haten, 

 hun wegen maakt Hij krom; 

 wat zij in trots bezaten, 

 keert Hij in gramschap om. 
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Allen: 

        7. Ik arme en geringe, 

 hoe zou ik voor uw troon 

 U lof en dank toezingen? 

 Gij zijt zo groot, zo schoon. 

 Maar omdat Gij mijn leven 

 duldt voor uw aangezicht, 

 mag ik, o Heer, U geven 

 de weerglans van uw licht. 

 

Evangelielezing: Lucas 4:14-21 

 

 Vg. Luister en je zult bevrijd worden. 

A.  Wij danken God. 
 

Zingen: U komt de lof toe  (GvL 265 / liedboek 339a) 

 

 U komt de lof toe, U het gezang, 

 U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 

 in alle eeuwen der eeuwen. 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Koor: Die mij droeg op adelaarsvleugels  

 (t. Huub Oosterhuis; m. Tom Löwenthal) 

 

 Die mij droeg op adelaarsvleugels, 

 die mij hebt geworpen in de ruimte 

 en als ik krijsend viel, 

 mij ondervangen met uw wieken en weer opgegooid 

 totdat ik vliegen kon op eigen kracht. 

 
   (naar Deuteronomium 32:11,12) 
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Zingen: Luister naar de wind (lied 936, Indonesië)   

       

 
 

2.    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’. 

 

       3. 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. 

 

Geloofsgetuigenis (Indonesië)   (staande) 

 

Vg. Ik geloof in God  

 die liefde is  

A. en die de aarde heeft toevertrouwd  

 aan alle mensen.  

 

Vg. Ik geloof in Jezus Christus  

 die gekomen is  

A. om ons heel te maken  

 en ons te bevrijden  

 van alle onderdrukking.  
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Vg. Ik geloof in de Geest van God  

 die werkt in en door allen  

A. die zich toekeren naar de waarheid.  

 

Vg. Ik geloof in de belofte van God  

 dat Hij uiteindelijk zal vernietigen  

 de macht van de zonde in ons allen  

A. en dat Hij op zal richten  

 het rijk van gerechtigheid en vrede  

 voor de hele mensheid.  

 
   Indonesië (bewerking Wim van der Zee) 

 

 (gemeente gaat zitten) 

 

De kinderen komen terug uit hun eigen ruimte… 

 

Kinderlied: Lied 224 (canon) 
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…DANKEND EN DELEND… 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, intenties, Onze Vader   

 

Vg. Wij danken U, goede God, 

       dat U een God van gerechtigheid en barmhartigheid bent 

       en dat dat in Jezus Christus, uw Zoon, volkomen  

       tot weg en waarheid is geworden. 

       Jezus Christus bidt voor de eenheid van zijn leerlingen.  

       Het offer van zijn leven brengt de wereld gerechtigheid.  

Vg: Als leden van het lichaam van Christus  

       zijn wij geroepen de weg van Jezus te gaan.  

       Laten we gehoor geven aan zijn roep.  

A.  Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.  

Diaken: wij bidden voor de zichtbare eenheid van de kerk. 

   Help ons om aan Jezus’ gebed te voldoen, 

   dat wij één zullen zijn en samenwerken. 

 

Vg. 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.  

A. Heilige Geest, maak ons één in ons handelen. 

Diaken: wij bidden voor degenen die leven midden in  

  ongerechtigheid. Geef ons moed om hun stem te zijn 

  en hun hoop te versterken. 

 

Vg. 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.  

A.  Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.  
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Diaken: wij bidden voor degenen die gevangen zitten in 

              eenzaamheid, ziekte, zorgen of verdriet. 

   Help ons zorgvuldig om te zien naar onze naaste. 

 

Vg. Als leden van het lichaam van Christus  

       zijn wij geroepen om gastvrijheid te verlenen aan vreemdelingen.     

       Laten wij elkaar proberen te overtreffen in respect.  

A.  Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.  

Diaken: Wij danken U voor de vele kleuren, culturen en gewoontes   

  die wij met elkaar delen in deze wereld.  

  Bij al onze verschillen, verenig ons door uw liefde.  

  Stel ons in staat om samen te werken aan de waardigheid  

  van het leven en deze wereld te maken  

  tot een rechtvaardig en vredig huis voor heel de mensheid.  

 

Vg. Hoor ons, goede God, als wij in de stilte onze harten voor U  

       openen…  

 gebedsstilte… 

 

Vg. Om onze persoonlijke inzet voor het werken aan gerechtigheid te      

       concretiseren, bent u allen uitgenodigd om één voornemen, één   

       intentie of één belofte op te schrijven op de kaart die u gekregen  

       heeft. Deze kaart kunt u zo dadelijk tijdens de inzameling van de   

       gaven in een mandje doen en wordt opgehaald en als een   

       offergave naar voren gebracht.  

 

 Een moment gelegenheid om iets op de kaart te schrijven… 

 

Vg. Laten we samen bidden tot God met de woorden die Jezus ons 

leerde (oec. versie)... 

 

 Onze Vader die in de hemel zijt, 

 uw Naam worde geheiligd. 

 Uw koninkrijk kome. 

 Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
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Geef ons heden ons dagelijks brood. 

 En vergeef ons onze schulden, 

 zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

 En leid ons niet verzoeking, 

 maar verlos ons van de boze. 

 Want van U is het koninkrijk 

 en de kracht en de heerlijkheid 

 in eeuwigheid. Amen 

 

Vredegroet 

 

Vg. Geven we elkaar een groet van vrede om zo de eenheid in 

       verscheidenheid te benadrukken: 

 

Vg. De vrede van Christus zij met u 

A.   Zijn vrede zij ook met u 

 

 U kunt de mensen om u heen een hand geven en vrede wensen 

 

Inzameling van de gaven 
Ook de kaarten met voornemens/intenties worden ingezameld in een 

mandje dat volgt op de collectezakken… 

Deze kaarten worden bij de uitgang weer uitgedeeld, zodat een ieder 

deelgenoot wordt gemaakt van de intentie van een ander om 

daarover na te denken en zich eventueel eigen te maken.  

 

 

Slotlied: Door de wereld gaat een woord   

               (lied 802 / GvL 431:1,2,4,5) 

 

        1. Door de wereld gaat een woord 

 en het drijft de mensen voort: 

 ‘Breek uw tent op, ga op reis 

 naar het land dat Ik u wijs.’ 
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Refrein: Here God, wij zijn vervreemden 

 door te luisteren naar uw stem. 

 Breng ons saam met uw ontheemden 

 naar het nieuw Jeruzalem. 

 

       2. Door de wereld gaat een stoet 

 die de ban brak van het bloed. 

 Die bij wat op aarde leeft 

 nu geen burgerrecht meer heeft. 

 Refrein… 

 

       4. Door de wereld klinkt een lied 

 tegen angsten en verdriet, 

 tegen onrecht, tegen dwang 

 richten pelgrims hun gezang. 

 Refrein… 

 

       5. Velen, die de moed begaf, 

 blijven staan of dwalen af, 

 hunkerend naar hun oude land. 

 Reisgenoten, grijp hun hand. 

     Refrein… 

 

Zegen   
Vg. Moge God u met liefde omarmen,  

       en vriendelijkheid uit u laten vloeien.  

       Moge God een vuur van moed in u ontsteken  

       en u vormen tot brengers van gerechtigheid en vrede.  

       Moge God u nederigheid schenken  

       en volharding om de eenheid te voeden.  

Allen zingen: AMEN. 

 

Bij de uitgangen en de ingang van het koor wordt een kaart met een 

intentie aan u uitgereikt. Hartelijk welkom bij de ontmoeting in het 

koor rond koffie, thee en limonade! 


