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 om aan armen het goede nieuws te brengen, 
 om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 
 en aan blinden het herstel van hun zicht, 
 om onderdrukten hun vrijheid te geven, 
 om het genadejaar van de Heer uit te roepen. 
 
A: AMEN!  HALLELUJA! 
 
Zing: Lied 416 
 
1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
 jou nabij op al je wegen 
 met zijn raad en troost en zegen. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
 bij gevaar, in bange tijden, 
 over jou zijn vleugels spreiden. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
 in zijn liefde je bewaren, 
 in de dood je leven sparen. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
 tot wij weer elkaar ontmoeten, 
 in zijn naam elkaar begroeten. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na de viering wordt u uitgenodigd om een kop koffie of thee met 

ons mee te drinken in de AARKANT. 
 
 

  

 
            

Oecumenische viering zondagavond 21 januari 2018 
aanvang 19.00 uur in de Gereformeerde kerk te Ter Aar (aardam). 

 
Voorganger: Pastor B. Bosma 

Liturg: Ds. Marina van der Zwaag-de Haan. 
 

Verdere medewerking wordt verleend door leden van de werkgroep oecu-

mene en het koor 'Nooit Alleen' o.l.v. Annie Könst 
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Orde van dienst 21 januari 2018  
 

Thema: Recht door zee 
 
Muziek instrumentaal 
 
(de gemeente blijft zitten) 
 
Het koor zingt lied 168 When Israel was in Egypt's land 
 
Tijdens het zingen van het lied komen de voorgangers binnen. 
Voorop loopt iemand met de Bijbel.  
De Bijbel krijgt een ereplaats. 
 
1 When Israel was in Egypt’s land, 
 let my people go; 
 oppressed so hard they could not stand, 
 let my people go. 
 
 Go down, Moses, way down in Egypt’s land, 
 Tell old Pharaoh: Let My people go. 
 
2 The Lord told Moses what to do, 
 let my people go; 
 to lead the children of Israel through, 
 let my people go. 
 
 Go down, Moses, way down in Egypt’s land, 
 Tell old Pharaoh: Let My people go. 
 
3 They journeyed on at his command, 
 let my people go; 
 and came at length to Canaan’s land, 
 let my people go. 
 
 Go down, Moses, way down in Egypt’s land, 
 Tell old Pharaoh: Let My people go. 
 
4 Oh, let us all from bondage flee, 
 let my people go; 
 and let us all in Christ be free, 
 let my people go. 
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 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. 
 
Vredegroet  De vrede van God 
 
Le: Geven we elkaar een groet van vrede 
 Mensen geven elkaar een hand en wensen elkaar ‘de vrede van 
 Christus’ 
 
(gemeente gaat zitten) 
 
het koor zingt tijdens de Collecte voor de oecumene  
 ”Gebed om vrijheid”  
 
Zending 
 
Li en V: 
 We zijn verlost door de rechterhand van God, 
 en verenigd in het ene lichaam van Christus. 
 Laten we dan nu uitgaan in de wereld 
 vanuit de kracht van de heilige Geest. 
 
 De Geest van de Heer rust op ons, 
 want hij heeft ons gezalfd 
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Le: We zijn dankbaar voor onze bevrijding uit de slavernij van de zonde. 
 We willen nu onze noden bij de Heer brengen 
 en hem vragen om alle ketens te verbreken die ons tot slaven maken. 
 Dat we nieuwe banden mogen smeden van liefde en gemeenschap. 
 
1 God van de uittocht, 
 u hebt uw volk door het water van de Rode Zee geleid en het verlost. 
 Wees nu met ons en bevrijd ons van alle vormen van slavernij 
 en van alles wat de menselijke waardigheid verduistert. 
 Leg uw hand, Heer, op ons,  
 
A: ZODAT WIJ LEVEN. 
 
3 God van liefde, 
 u hebt ons geschapen naar uw beeld en ons verlost in Christus. 
 Wees nu met ons, geef ons kracht om onze naaste lief te hebben 
 en de vreemdeling te verwelkomen. 
 Leg uw hand, Heer, op ons,  
 
A: ZODAT WIJ LEVEN. 
 
4 God van de vrede, 
 u blijft trouw aan uw verbond met ons, zelfs als we van u afdwalen, 
 en in Christus hebt u ons met uzelf verzoend. 
 Wees nu met ons en geef ons een nieuwe geest en een nieuw hart, 
 zodat wij geweld afwijzen en dienaars worden van uw vrede. 
 Leg uw hand, Heer, op ons, 
 
A: ZODAT WIJ LEVEN. 
 
Allen gaan staan, geven elkaar een hand en maken een keten van mensen 
gedurende het bidden van Onze Vader. 
 
Le: Laten we elkaar een hand geven, verbonden als we zijn niet door 
 ketens, maar door de liefde van Christus, die in ons hart is uitgestort, 
 en zingen we tot de Vader met de woorden die Jezus ons leerde. 
 
Zingen:Onze Vader lied 1006, tekst Gerard van Midden, bij Mattheüs  6, 9 - 13  
 
 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 
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 Go down, Moses, way down in Egypt’s land, 
 Tell old Pharaoh: Let My people go. 
 
Welkom 
 
(gemeente gaat staan) 
 
Li: De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, 
 en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. 
A: EN MET UW GEEST. 
 

zingen: lied 283 vers 1, 2 en 3    In de veelheid van geluiden 
 
1 In de veelheid van geluiden  

in het stormen van de tijd 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt 

 
2 En van overal gekomen 
 drinkend uit de ene bron 
 bidden wij om nieuwe dromen 
 richten wij ons naar de zon 
 
3 Want wij mensen op de aarde  
 raken van het duister moe 
 Als uw hart ons niet bewaarde 
 sliepen wij ten dode toe 
 
BEMOEDIGING EN GROET 
 
Li: Verlos ons, God, van de onderdrukking van mensen 
A: EN LAAT ONS VOLBRENGEN WAT U BEVEELT. 
Li: Laat over uw dienaars uw aanschijn lichten, 
A: EN LEER ONS UW LEEFREGELS. 
Li: Verlos mij van de onderdrukking van mensen, 
 en ik zal mij houden aan uw regels. 
 Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen, 
 onderwijs uw dienaar in uw wetten. 
 
(gemeente gaat zitten) 
 
zingen: lied 283 vers 4 en 5 
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4 Laat uw dauw van vrede dalen 
 in de voren van de tijd 
 Vat ons samen in de stralen 
 van uw goedertierenheid 
 
5 Die ons naam voor naam wilt noemen 
 al uw liefde ons besteedt 
 zingend zullen wij U roemen 
 en dit huis zingt met ons mee 

 

Kyrie-gebed Gebed om verzoening 
 
Li: Wij hebben de Geest niet ontvangen 
 om opnieuw als slaven in angst te leven. 
 Laten we een beroep doen op Gods ontferming. 
 Laten we vertrouwen op de reddende kracht van Gods rechterhand. 
 

 
 
Li: Verlos ons, God, 
 van patronen die de menselijke waardigheid ondermijnen 
 en nieuwe vormen van slavernij doen ontstaan. 
  
A: HEER ONTFERM U 
Li: Verlos ons, God, van beslissingen en daden 
 die leiden tot armoede, uitsluiting en discriminatie 
 van onze broeders en zusters. 
   
A: HEER ONTFERM U 
 
Li: Verlos ons, God, van angst en achterdocht 
 die ons scheiden van elkaar 
 en de hoop op heelheid beperken. 
A: HEER ONTFERM U 
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(gemeente gaat staan) 
 
Geloofsbelijdenis. 
 
Li: Ik geloof in de God van het Verbond 
 die trouw blijft door alles heen. 
 
A: Die ook mij opvangt als ik dreig te vallen 
 en mij een hand toesteekt als ik ben verdwaald. 
Li: Ik geloof in Jezus, 
 die geleefd heeft en gestorven is, 
 verbonden met God 
 
A: Hij heeft dat Oude Verbond hernieuwd 
 Brood en Wijn zijn daarvan een blijvend teken. 
 
Li: Ik geloof in de Geest 
 de kracht van God in mensen, 
 het meest zichtbaar in Jezus. 
 
A: Zij waakt en beschermt 
 en werkt in wie zij wil. 
 Zij is en maakt vrij. 
 
Li: Ik geloof in de gemeenschap 
 van christenen, 
 allen die getekend met het kruis  
 samen proberen kerk te zijn. 
 
A: Telkens waar en wanneer 
 wij in Christus' naam samen komen 
 is hij in ons midden, 
 om ons te bemoedigen en te inspireren. 
 
Li:  Ik geloof in de eeuwigheid, 
 in leven dat voorbijgaat aan onze dood. 
 
A: Licht dat niet dooft, 
 maar dwars door de duisternis heen 
 stralen zal, meer dan ooit. 
 Van wat ik geloof, wil ik teken zijn. Amen 
 
(gemeente gaat zitten) 
 
Voorbede 
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‘Ga naar huis, het meisje is immers niet gestorven, ze slaapt.’ 
Men lachte smalend. Nadat iedereen was weggestuurd, 
ging hij naar binnen. Hij pakte het meisje bij de hand, en ze stond op. 
Het verhaal hierover verspreidde zich in de hele omgeving. 
 
V: Luister en je zult bevrijd worden. 
A: WIJ DANKEN GOD. 
 
Zingen  Halleluja 
 
(gemeente gaat zitten) 
 
Preek 
 
STILTE 
 
Zingen: Jeruzalem mijn vaderstad 
 
1 Jeruzalem, mijn vaderstad, 
 mijn moederhuis, wanneer 
 zal ik u zien zoals ge zijt: 
 de bruid van onze Heer. 
 Daar is geen pijn en geen verdriet, 
 geen afgunst en geen nijd, 
 en angst en armoe zijn er niet 
 maar altijd vrolijkheid. 
 
2 God geve mij, Jeruzalem, 
 dat ik eens op een dag 
 een pelgrim aan uw poorten ben 
 en dat ik binnen mag. 
 De negers met hun loftrompet, 
 de joden met hun ster: 
 de laatste is de eerste hier, 
 al kwam hij ook van ver. 
 
3 van alle kanten komen zij 
 de lange lanen door, 
 het is een eindeloze rij, 
 de kinderen gaan voor 
 Jeruzalem, mijn vaderstad, 
 mijn moederhuis, wanneer 
 zal ik u zien zoals ge zijt: 
 de bruid van onze Heer. 
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Li: De Heer is onze kracht en onze sterkte. Hij is onze redding. 
 Moge God, die ons heeft verlost, 
 ons leiden naar de plaats waar heiligheid heerst. 
A: AMEN 
 
Het koor zingt: Kom,  prijst de Heer, (psalm 134) 
 
Aanroeping van de heilige Geest 
 
Li: Samen met de christenen van de Cariben 
 roepen we de heilige Geest aan 
 om ons hart in vuur en vlam te zetten 
 bij ons gebed voor de eenheid van de kerk. 
 Geest van God verenig ons, uw dienaren, 
 schenk ons een band van eenheid. 
A: KOM, HEILIGE GEEST! 
Li: Leer ons om te bidden. 
A KOM, HEILIGE GEEST! 
Li: Bevrijd ons van de slavernij van de zonde. 
A KOM, HEILIGE GEEST! 
Li: Kom ons te hulp in onze zwakheid. 
A: KOM, HEILIGE GEEST! 
Li: Maak ons opnieuw tot uw kinderen. 
A: KOM, HEILIGE GEEST! 
 
Lezing uit de Bijbel Exodus 15:1-6 en 20-21 
 
Het lied van Mozes en Mirjam na de doortocht door de Rode Zee 
Toen zong Mozes, samen met de Israëlieten, dit lied ter ere van de Heer: 
 
Ik wil zingen voor de Heer, 
zijn macht en majesteit zijn groot! 
Paarden en ruiters wierp hij in zee. 
 
De Heer is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, 
de Heer kwam mij te hulp. 
Hij is mijn God, hem wil ik eren, 
de God van mijn vader, hem loof en prijs ik. 
Zijn naam is Heer, hij is een krijgsheld. 
 
De wagens van de farao slingerde hij in zee. 
Daar, in de Rietzee, verdronk het leger, 
zijn beste officieren kwamen om. 
Wild kolkend water overspoelde hen, 
ze verdwenen in de diepte, zonken als een steen. 



6 

Uw rechterhand, Heer, ontzagwekkend in kracht, 
uw rechterhand, Heer, verplettert de vijand. 
 
De profetes Mirjam, Aärons zuster, pakte haar tamboerijn, 
en alle vrouwen volgden haar, dansend en op de tamboerijn spelend. 
En Mirjam zong dit refrein: 
 
‘Zing voor de Heer, 
zijn macht en majesteit zijn groot! 
Paarden en ruiters wierp hij in zee.’ 
 
Le: Luister en je zult bevrijd worden. 
A: WIJ DANKEN GOD. 
 
Wij zingen lied 169 vers 1, 4 en 5 
 
1 De koning van Egypteland 
 trok al zijn legers saam. 
 Ons lot was echter in Gods hand. 
 Geprezen zij zijn Naam! 
  
 Zingt de Heer, want Hij is hoog verheven, 
 het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee. 
 Zingt de Heer, want Hij is hoog verheven, 
 het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee. 
 
4 Zijn adem baande ons een pad, 
 de wind werd bondgenoot. 
 De vijand echter vond zijn graf 
 in 't water van de dood. 
  
 Zingt de Heer, want Hij is hoog verheven, 
 het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee. 
 Zingt de Heer, want Hij is hoog verheven, 
 het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee. 
 
5 Voor altijd worden man en paard 
 verzwolgen in de vloed. 
 Maar rondom is de naam vermaard 
 van Hem die wond'ren doet. 
 
 Zingt de Heer, want Hij is hoog verheven, 
 het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee. 
 Zingt de Heer, want Hij is hoog verheven, 
 het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee. 
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Lezing uit de Bijbel Romeinen 8:14-17 
 
Delen in het lijden van Christus Allen die door de Geest van God worden 
geleid, zijn kinderen van God. 
U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, 
u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, 
en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 
De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 
En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, 
erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: 
wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. 
 
Le: Luister en je zult bevrijd worden. 
A: WIJ DANKEN GOD. 
 
(gemeente gaat staan) 
 
Zingen Halleluja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lezing uit de Bijbel Matteüs 9:18-19 en 23-26 
 
De opwekking van de dochter van Jaïrus 
Hij was nog niet uitgesproken of er kwam een leider van de synagoge naar 
hen toe die voor Jezus neerviel en zei: ‘Mijn dochter is zojuist gestorven. 
Kom alstublieft en leg haar de hand op, dan zal ze weer leven.’ 
Jezus stond op en volgde hem met zijn leerlingen. 
Toen Jezus bij het huis van de leider van de synagoge aankwam 
en er de fluitspelers en de luid weeklagende menigte zag, zei hij: 


