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Intrede 
 

Muziek bij binnenkomst 

Er klinkt een cd-opname van het Nazareth Choir uit Sesheke  

(United Church of Zambia) 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling 

 

Muziek tot verstilling 

Uit 10 inventionen: Grave  

Albert de Klerk (1917-1998) 

 

Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken. 
 

- wij gaan staan – 
 

Groet en bemoediging,  

v:  De Heer met u allen! 

g:  ZIJN VREDE MET U!  

v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 

g: DIE LIEFDE IS EN GROND VAN ONS BESTAAN. 
 

Openingstekst 

V: Christus is als een lichaam, één lichaam met vele leden. 

G: OOK AL IS IEDER DEEL ANDERS, HET IS EN BLIJFT ÉÉN LICHAAM. 

V: Als één deel lijdt, 

G: DELEN ALLE LEDEN IN DE PIJN. 

V: Als één deel goed gaat 

G: DELEN ALLE LEDEN IN DE VREUGDE. 

V: Samen, hier en wereldwijd, vormen we het lichaam van Christus, 

G: IEDER VAN ONS MAAKT ER DEEL VAN UIT. AMEN 

 

Aanvangslied 276 
 

- wij gaan zitten - 
 

Gebed om ontferming   

Na iedere intentie: Kyrie eleison 301j 

 

Gloria   876    in wisselzang met vocaal kwartet 

 

Gebed van de zondag 

v: (…) Door Jezus Christus, onze Heer. 

a: AMEN 
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De heilige Schrift 
 

Inleiding door diaken Martine 

 

Evangelielezing delen uit Lucas 6: 27-38  

 

Acclamatie  2x Latijn, 2x Nederlands 

 

 

  

Uitleg en verkondiging 

 

Lied Wij delen geloof, wij delen de hoop 

 

Wij delen geloof, wij delen de hoop 

die wij ontvangen van God. 

Vijf broden, twee vissen 

de Heer die het brak 

en niemand kwam iets tekort. 

Zo willen wij delen van wat Hij ons gaf 

totdat het een overvloed wordt. 

 

Wij delen met jou en met iedereen 

de hoop en liefde van God. 

Vijf broden, twee vissen 

de Heer die het brak 

en niemand kwam iets tekort. 

Zo mogen wij delen met handen en hart 

totdat het een overvloed wordt. 
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Wij delen ver weg, we delen dichtbij 

Eén kerk, één wereld, één God. 

Vijf broden, twee vissen 

de Heer die het brak 

en niemand kwam iets tekort. 

Dat wonder voltrekt zich nog iedere dag 

als delen een deel van ons wordt. 

 

Tekst: M. Buwalda Melodie: La paz del Señor 

 

 

 

Gaven en gebeden 
 

Gedicht door Marietta 

 

Toelichting op de collecten door de diaken  

 

Pastorale voorbede 

na iedere intentie 

v: daarom bidden, daarom zingen wij:                          DB-LG nr. 78 

 

 

 
 

 

Stil gebed  

 

Onze Vader  uit Zambia 

 

G: Onze Vader, die in de hemelen zijt,  

uw naam worde geheiligd. 

V: U bent de Heer, die omziet naar zijn schepping 

Onze Vader, die niet alleen in de hemel is, maar met ons op aarde 

leeft. U bent zorgzaam en liefdevol; 

als een vader die beschermt en voorziet, zorgt U voor ons  

en neemt u verantwoordelijkheid voor ons welzijn. 
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G: Uw koninkrijk kome. 

D: Uw koninkrijk: dat is rechtvaardigheid, genade en liefde. 

In deze wereld zien we ziekte, begrafenissen, ongelukken, verdriet. 

Uw koninkrijk is gezondheid, leven, veiligheid en plezier. 

In deze wereld hebben we moeite om rond te komen 

en voelen we ons soms verwaarloosd. 

Uw koninkrijk is overvloed en zorg. 

Heer, we vragen U: laat uw koninkrijk komen hier in Zambia. 

 

G: Uw wil geschiede, in de hemel zoals ook op aarde. 

V: Help ons alles te accepteren: het goede en ook het kwaad. 

Geef ons uw zegen en uw gunst. 

Heer, we geloven dat U voorspoed voor ons wilt. 

We vragen U: neem deel aan al onze plannen, zodat ze mogen 

slagen. 

 

G: Geef ons heden ons dagelijks brood. 

D: Voorzie ons van wat wij dagelijks nodig hebben om te kunnen 

leven. Wat ons voornaamste voedsel ook is: brood, maïspap of rijst. 

Maak dat wij geen honger hebben, en geen bedelaar hoeven te 

worden. Maar we denken niet alleen aan letterlijk voedsel: 

Laat ons Uw woord kennen en begrijpen, 

en geef ons de wil en mogelijkheid om het in ons leven toe te 

passen. 

 

G: Vergeef ons onze schulden. 

V: We weten dat we bewust en onbewust zondigen tegen U. 

Daarom vragen we u nederig: 

houd niet bij hoe vaak we over de schreef gaan, 

zet het ons niet betaald. 

We willen verzoend zijn met U, onze Heer; 

dus vragen we U: vergeef ons wat we verkeerd deden. 

 

G: Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 

D: Help ons om de mensen die tegen ons zondigen te 

verontschuldigen. 

Zij die ons onderdrukken, die onrecht tegen ons doen;  

die ons beledigen of kwaadspreken over ons. 

Vader, wanneer we boos zijn of gekrenkt 

is het niet gemakkelijk om te vergeven. 

Geef ons de genade om vergiffenis te schenken  

aan wie ons pijn gedaan heeft. 
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G: Leid ons niet in verzoeking. 

V: Vader, soms worden we verleid door onze eigen verlangens. 

Als we bedenken hoe veel gemakkelijker ons leven 

zou zijn als we meer geld hadden: 

Leid ons weg van deze verlangens en voorzie in onze behoeften. 

Als het verleidelijk is om de snelle weg te kiezen,  

in plaats van hard te werken: 

Wijs ons de weg van de gerechtigheid. 

 

G: En verlos ons van de boze. 

D: Bescherm ons, en bevrijd ons van hen die ons tegenwerken: 

alle machten van de duisternis. 

Al het negatieve dat ons in de weg staat – haal het weg: 

de ongelukken, ziekte en de armoede, die ons verleidt tot zonde. 

Help ons om niet betrokken te raken bij onrecht, 

maar leid ons weg van het kwaad. 

 

G: Want van U is het koninkrijk,  

de kracht en de heerlijkheid, 

tot in eeuwigheid, 

Amen 

 

(Geschreven en gebeden door Zambiaanse theologiestudenten 

Vertaling: Hermen en Johanneke Kroesbergen) 

 

 

 

Zending en zegen 
 

- wij gaan staan - 
 

Slotlied 969  

 

Franciscaanse zegenbede 

toegeschreven aan Ruth Fox, Benedictines (1985) 

 

Moge God ons zegenen met onrust 

bij gemakkelijke antwoorden, 

halve waarheden, en oppervlakkige relaties 

zodat er diepgang vanuit ons hart moge leven. 
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Moge God ons zegenen met boosheid 

over onrechtvaardigheid, 

onderdrukking, en uitbuiting van mensen 

zodat we werken voor rechtvaardigheid, 

vrijheid, en vrede. 

 

Moge God ons zegenen met tranen 

die we plengen voor hen die lijden 

door pijn, verwerping, honger, en oorlog 

zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost. 

 

En moge God ons zegenen met zoveel 

dwaasheid dat we geloven 

een verschil te maken in de wereld. 

Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen 

dat het onmogelijk is. 

 

 

allen:  Lied 429 c  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postludium 

Uit orgelsonate 4: Allegretto  

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) 
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