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In deze dienst werken mee: 

Het grote koor van St Pancratius o.l.v. 

organist, Ton ten Hagen 

De cantorij van de Prot. Gemeente Haaksbergen - Buurse 

o.l.v. cantor – organist, Gijs van Schoonhoven 

Voorgangers: Laurens Lenderink & ds. Wiebke Heeren 
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We beginnen deze dienst in stilte. 
Het licht van Christus wordt ontstoken. ( allen gaan staan ) 
 
V: Zusters en broeders. wij zijn hier bijeen in de naam van de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest. 
Laten we tijdens deze viering nadenken over ons doen en laten en 
leren hoe we goed kunnen doen en recht kunnen zoeken. Wij hebben 
Gods genade nodig om onze verdeeldheid te overwinnen en om 
systemen en structuren onschadelijk te maken die hebben bijgedragen 
aan de verbrokkeling van onze gemeenschappen. Wij komen bijeen om 
te bidden voor de versterking van onze eenheid als christenen en om, 
zoals Martin Luther King zei ’ onze harten te openen opdat wij 
vrijmoedig op zoek gaan naar de rijkdom van inclusie en de schatten 
van diversiteit in ons midden. In dat geloof bidden wij.’ 
 
LIED: “Licht dat ons aanstoot in de morgen” 
NLB 601, GvL 489 
1 Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
Voortijdig licht waarin wij staan 
Koud, één voor één en ongeborgen, 
Licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
Zo zwaar en droevig als wij zijn 
Niet uit elkaars genade vallen 
En doelloos en onvindbaar zijn. 

2 Licht, van mijn stad de stedehouder, 
Aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
Draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
Of ergens al de wereld daagt 
Waar mensen waardig leven mogen 
En elk zijn naam in vrede draagt. 

3 Alles zal zwichten en verwaaien 
Wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
En van ons doen geen daad bekijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
Zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
Licht, laatste woord van Hem die leeft. 
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( allen gaan zitten ) 

 
Schuldbelijdenis en vergeving bij Jesaja 1: 10 - 18 
 
V: Hoor, het woord van de Heer, leiders van Sodom. luister naar het 
onderricht van onze God, volk van Gomorra. Wat heb ik aan al uw 
offers?, zegt de Heer. 
Ik ben verzadigd van de brandoffers van uw rammen en van het vet van 
uw mestkalveren. Ik schep geen behagen in het bloed van stieren, 
lammeren en bokken.  
 
A: Vergeef ons Heer, als we komen om te vieren en ons geweten 
spreekt in de stilte van ons hart, omdat we de lamlendige toch 
voorbijgingen. 
 
V: Wie heeft u gevraagd mijn voorhoven plat te lopen als u komt om 
voor Mij te verschijnen? Breng mij toch niet langer nutteloze meeloffers. 
Uw wierook is een gruwel voor Mij. Nieuwe maan, sabbat en 
feestbijeenkomst: feest vieren samen met onrecht kan ik niet uitstaan. 
 
A: Ten koste van mensen uit verre landen werden velen van onze 
voorouders rijk, ons land werd rijk over de ruggen heen van slaven. 
Ook als kerken dragen we verantwoording voor het dulden en 
stilzwijgen, dat een deel uitmaakt van onze geschiedenis. Vergeef 
ons, Heer. 
 
V: Uw nieuwe maan, uw feesten, Ik haat ze hartgrondig, zij zijn een last 
die Ik niet langer dragen kan. Wanneer u uw handen uitstrekt, sluit Ik 
mijn ogen voor u, zelfs als u uw gebeden vermenigvuldigt, luister Ik 
niet naar u: uw handen zitten vol bloed.  
 
A: Vergeef ons onze schuld, dat wij steeds weer mensen 
achterzetten, door ons vooroordeel, door ons geloof, en vergeef ons 
waar wij onszelf vrij willen pleiten in plaats van te wachten op het 
woord van de ander. 
 

V:  Was u, reinig u! Uit mijn ogen met uw misdaden! Houd op met 
kwaad te doen.  

Leer liever het goede te doen, betracht rechtvaardigheid, help de 
verdrukten, verschaf recht aan de wezen, verdedig de weduwen. 
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Kom, laten we de zaak afhandelen’ , zegt de Heer, ’zouden uw zonden 
die als scharlaken zijn, wit kunnen worden als sneeuw? Zouden zij, rood 
als purper, als wol kunnen worden?’ 

 

A: U die ons in de doop een nieuw begin hebt geschonken, herinner 
U uw belofte en wees barmhartig voor ons.  

 

STILTE 

V: De Heer verhoort onze gebeden, Hij is genadig en van grote 
goedheid. 

A: Wij danken God. 

 

Gebed 

V God van allen, wij zijn dankbaar voor deze gelegenheid om tot U 
te komen en onze zonden van onrecht en verdeeldheid te 
belijden. 

Samen komen wij tot U als één heilige familie, verenigd in de 
prachtige verscheidenheid van uw schepping: sommigen van ons 
zijn afstammelingen van slavenhouders, sommigen zijn 
afstammelingen van tot slaaf gemaakten, sommigen 
afstammelingen van inheemse volken, sommigen migranten, 
sommigen vluchtelingen; maar allen maken we deel uit van het 
ene Lichaam van Christus. 

Wij danken U dat onze zonden door het levende water van de 
doop werden afgewassen en dat wij werden genezen door deel 
te nemen aan de gemeenschap in uw Naam.  Wij bieden U, 
Schepper God, onze dankzegging en lofprijzing aan. 

Alleen samen kunnen we uw heilige wijsheid begrijpen en daarin 
groeien. Daarom vieren we vandaag met open harten en ogen. 
Help ons de eenheid met elkaar te omarmen, en herinner ons 
eraan dat wij tot één familie behoren, bijeengebracht door uw 
Heilige Geest, te midden van uw schepping. 

 

A  Amen 
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Lied  1005 (  NLB ) “ Zoekend naar licht”  m.m.v. cantorij 

Cantorij 1 . 2  ALLEN: 3. Cantorij : 4  ALLEN : 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Zoekend 
naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
Refrein.... 
3 Zoekend naar brood lijden zij honger, 
zoekend naar water lijden zij dorst. 
Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 
U bent de vredevorst. 
Refrein... 
4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. 
Refrein... 
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5 Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
Refrein... 
 

Schriftlezing : Efeziërs 2 vers 11-22 

 
Psalm 42 in beurtspraak 
 
L Zoals een hinde smacht naar stromend water zo smacht mijn ziel naar 

U, o God.  
Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, 
wanneer mag ik nader komen en voor God verschijnen? 

A Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven 

L Tranen zijn mijn brood, bij dag en bij nacht, want heel de nacht door 
hoor ik zeggen: ‘Waar is dan je God?’ 

Weemoed vervult mijn ziel, nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een 
dichte stoet en optrok naar het huis van God – een feestende menigte, 
juichend en lovend. 

A Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven 

L Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op 
God, eens zal ik Hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. 

Mijn ziel is bedroefd. 

A Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven 

L Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde, ’s nachts klinkt een lied in mij 
op, een gebed tot de God van mijn leven. 

Tot God, mijn rots, wil ik zeggen: ‘Waarom vergeet U mij, waarom ga ik 
gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd?’ 

A Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven 

L Mij gaat door merg en been de hoon van mijn belagers, want ze 
zeggen heel de dag: ‘Waar is dan je God?’ 

Wat ben je bedroefd mijn ziel, en onrustig in mij. 

A Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven 
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Schriftlezing : Matteüs 25 vers 31-40 

A: Woord van de Heer, wij danken God. 

 
LIED: 1000 ( NLB ) “Wij zagen hoe het spoor van God” 
       m.m. v. cantorij 
 
Cantorij: 1. 2. ALLEN: 3 Cantorij: 4 ALLEN : 5 
 
1  Wij zagen hoe het spoor van God  
sporen van mensen kruiste.  
Wij zagen licht, een vuur laait op,  
feest voor armen in het duister.  
Refrein: Komt Hij terug op onze weg,  

 keert Hij verharde harten?  
 Wanneer komt Hij met licht en lef,  
 zaaigoed in onze handen?  

2 Wij zagen mensen teer en fier,  
bloeien in steenwoestijnen.  
Wij zagen hoe de schepping nieuw  
gloort in vrede zonder einde.  
Refrein: 
3 Wij zagen lammen op het feest,  
dansend en opgetogen.  
Wij zagen hoe de hoop weer leeft  
in de uitgedoofde ogen.  
Refrein:  
4 Wij zagen rijken diep ontdaan, 
konden zichzelf niet geven. 
Wij zagen armen binnengaan 
in een huis vol licht en leven. 
Refrein: 
5 Wij zagen God verloren staan, 
zullen zijn kind ’ren komen? 
Wij zagen God’s hart opengaan, 
levend water, rijke stromen. 
Refrein: 
 
VERKONDIGING 
 
STILTE 
 
KOOR:  De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt 
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HET VERHAAL VAN DE DRIE VLAMMEN 
 
 
LIED: 570( GvL ) “Zo vriendelijk en veilig als het licht” 
1 Zo vriendelijk en veilig als het licht 
zoals een mantel om mij heen geslagen 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht 
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil bij behoeden en op handen dragen. 
 
2 Want waar ben ik als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 
3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
die mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft -  
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn  gebeden. 

 

Voorbeden 

Voorbeden, afgesloten met het Onze Vader van onderstaande oecumenische 
versie 

V  In geloof en vertrouwen komen wij in gebed tot God, Vader,  Zoon en 
Heilige Geest: 

 Schepper God, vandaag leven wij met de gevolgen van daden die het 
leven voor sommigen onhoudbaar en voor anderen overvloedig 
hebben gemaakt. Leer ons de hulpbronnen die U ons hebt gegeven op 
verantwoorde wijze te gebruiken ten bate van allen en met respect 
voor uw schepping. De kreunende schepping schreeuwt het uit naar 
U. 

A Leer ons en wijs ons de weg. 

V Barmhartige Vader, help ons het kwaad te herstellen dat wij elkaar 
hebben aangedaan en de verdeeldheid die wij onder uw volk hebben 
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gezaaid. Zoals uw Zoon de Heilige Geest op de leerlingen blies om een 
nieuwe, vereende schepping ter wereld te brengen, zend zo ook ons 
uw genade om onze verdeeldheid te helen en schenk ons de eenheid 
waar Jezus om bad. 

A Leer ons en wijs ons de weg. 

V Christus, U die de weg, de waarheid en het leven bent, U belichaamde 
gerechtigheid door het goede dat U deed in uw dienende werk op 
aarde. U brak de muren en vooroordelen af die verdelen en mensen 
gevangen houden. Open onze harten en geesten om te erkennen dat 
wij, hoewel we met velen zijn, één zijn in U. 

A Leer ons en wijs ons de weg. 

V Heilige Geest, U herschept het aangezicht van de aarde. De toppen 
van de bergen en de diepte van de wateren spreken tot ons - 

A Omdat we verbonden zijn. 

V Het zachte licht van de sterren, het donderen van het onweer, de 
frisheid van de morgen, de dauwdruppels op de bloemen spreken tot 
ons - 

A Omdat we verbonden zijn. 

V: De stemmen van de armen, de onderdrukten en de mensen die aan 
de kant staan spreken tot ons  en wij denken daarbij  

aan gerechtigheid voor Joden en Palestijnen, en wij bidden voor de 
vluchteling in ons midden, mensen met een andere afkomst, dat zij 
thuis raken en dan ook samenleving, zijn in onze samenleving, in onze 
gemeenten,  

A Omdat we verbonden zijn. 

V Maar bovenal richten onze harten zich op U, want wij  

roepen  ‘Abba, Vader’ als wij zeggen: 

A Onze Vader die in de hemel zijt, 
 Uw naam worde geheiligd. 
 Uw koninkrijk kome. 
 Uw wil geschiede, 
 op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons heden ons dagelijks brood. 
 En vergeef ons onze schulden 
  zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
 En leid ons niet in verzoeking, 
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 maar verlos ons van het kwade. 
 Want van U is het koninkrijk 
 en de kracht en de heerlijkheid 
 in eeuwigheid. Amen. 

 

Afsluitend gebed 

V God, we willen uw roep horen, in uw voetspoor gaan en wees 
daarin bij ons en schenk ons moed. Maak ruimte in ons leven 
voor Jezus' blijde boodschap en schenk ons de kracht om zijn 
weg van dienstbaarheid en liefde te gaan om zo bij te dragen 
aan een leefbare wereld, aan een samenleving waarin iedereen 
zichzelf mag zijn en kan zijn. Dat vragen wij U in Jezus' naam. 
Amen 

Zegen en zending 

V De Heer zegent u en behoedt u; 

De Heer doet zijn aangezicht over u schijnen en is u genadig.  

De Heer verheft zijn aangezicht over u, en geeft u vrede. 

A Amen 

 

KOOR:  “Alles wat ademt love de Heer” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z.o.z. 
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Na de viering bent u van harte uitgenodigd voor een kop thee 
of koffie hier in de kerk. 


