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- Voor de dienst zingen de WelcomeSingers: 'Dona nobis 
pacem' 
 
 - Woord van welkom 
 
-  Aanvangslied: Psalm 95: 1, 4 (staande) 
 
- Beginwoord en groet 
 
- Zingen: Psalm 95: 3 (waarna we gaan zitten) 
 
- Inleiding op het thema ‘Delen in vrijheid’.  
 
- WelcomeSingers: Mag ik dan bij jou (Claudia de Breij) 
 
Als de oorlog komt, en als ik dan moet schuilen 
Mag ik dan bij jou 
Als er een clubje komt, waar ik niet bij wil horen 
Mag ik dan bij jou 
Als er een regel komt, waar ik niet aan voldoen kan 
Mag ik dan bij jou 
En als ik iets moet zijn, wat ik nooit geweest ben 
Mag ik dan bij jou 
 
Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan 
En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan 
Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij 
Kom wanneer je wilt, hou een kamer voor je vrij 
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Als er onweer komt, en als ik dan bang ben 
Mag ik dan bij jou 
Als de avond valt, en het is mij te donker 
Mag ik dan bij jou 
Als de lente komt, en als ik dan verliefd ben 
Mag ik dan bij jou 
Als de liefde komt, en ik weet het zeker 
Mag ik dan bij jou 
 
Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan 
En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan 
Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij 
Kom wanneer je wilt, hou een kamer voor je vrij 
 
Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan 
En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan 
Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij 
Kom wanneer je wilt, hou een kamer voor je vrij 
 
Als het einde komt, en als ik dan bang ben 
Mag ik dan bij jou 
Als het einde komt, en als ik dan alleen ben 
Mag ik dan bij jou? 
 
- Signaal: ‘Wie ben ik?’ Dietrich Bonhoeffer 
 
- Zingen: Let justice roll down.  
WelcomeSingers: coupletten; allen: het refrein 
Let justice roll down (Colin Gibson) 
 
Refrein: 
Let justice roll down like river,  
let justice flow down to the sea;  
let justice roll down like a river,  
let justice begin through me. 
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1. Justice for all who go hungry,  

crying to God to be fed, 
left in a world of abundance  
to beg for a morsel of bread. 
 
Refrein 
 

2. Justice for those who are homeless, 
victims of war or of need, 
trapped on the borders of nowhere, 
lost in the canyons of greed. 
 
Refrein 
 

3. Justice for all who are powerless,  
yearning for freedom in vain,  
plundered and robbed of their birthright,  
silently bearing their pain. 
 
Refrein 
 
- De Bijbel open: Psalm 36  
 
1Voor de koorleider. Van David, de dienaar van de 
HEER. 
2De zonde spreekt tot de goddeloze, diep in zijn hart – 
angst voor God kent hij niet. 
3De zonde sust zijn geweten in slaap – 
geen besef van schuld, geen afkeer van het kwaad. 
4Hij spreekt woorden van onheil en bedrog 
en blijft ver van wat wijs en goed is, 
5op zijn bed bedenkt hij verderfelijke plannen, 
hij betreedt een verkeerde weg 
en het kwade verwerpt hij niet. 
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6 HEER, hoog als de hemel is uw liefde, 
tot in de wolken reikt uw trouw, 
7uw gerechtigheid is als de machtige bergen, 
uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan: 
u, HEER, bent de redder van mens en dier. 
8Hoe kostbaar is uw liefde, God! 
In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen, 
9zij laven zich aan de overvloed van uw huis, 
u lest hun dorst met een stroom van vreugden, 
10want bij u is de bron van het leven, 
door úw licht zien wij licht. 
11Toon aan uw getrouwen gedurig uw liefde, 
aan de oprechten van hart uw gerechtigheid. 
12Laat de voet van hoogmoedigen mij niet vertrappen, 
de hand van goddelozen mij niet verjagen. 
13Daar liggen zij die verderf zaaiden – gevallen,  
neergestoten, zonder kracht om op te staan. 
 
- Zingen: Wij kiezen voor de vrijheid,  Hemelhoog, lied 
497 
WelcomeSingers 1, 2, 5, 8; allen 3, 4, 6, 7, 9,10 
 
1 Wij kiezen voor de vrijheid die God ons heeft beloofd: 
Hij heeft de boze goden van al hun macht beroofd. 
 
2 Weg met de stomme beelden, die maken God te klein: 
Hij zal ons zelf vertellen wie Hij voor ons wil zijn. 
 
3 En Hij heeft ook gegeven dat je Hem noemen mag: 
maak dan jezelf niet groter met Gods naam als je vlag. 
 
4 En neem voluit de vrijheid, één dag van feestelijkheid, 
om opgewekt te vieren dat God ons heeft bevrijd. 
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5 Hoort ook naar de verhalen van wie zijn voorgegaan: 
want God, de God van gisteren is met ons doorgegaan. 
 
6 Geef ruimte aan je naaste, geschapen naar Gods 
beeld: 
want alle mensen heeft Hij zijn leven meegedeeld. 
 
7 Blijf met elkaar verbonden als mens, als man of vrouw 
zo is tot in de diepte ook God zijn liefde trouw. 
 
8 Wil zó ruimhartig delen dat niemand stelen moet: 
God liet ons samen wonen in 't land van overvloed. 
 
9 En breek niet met je woorden een anders leven stuk: 
want God sprak tot ons allen het woord van ons geluk. 
 
10 Gun dan elkaar het goede, zo is het ons gegund: 
je leven is pas leven als je ook geven kunt. 
 
- De Bijbel open: Johannes 8: 12, 28-32 
 

12Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht 
voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de 
duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’  
 

28‘Wanneer u de Mensenzoon hoog verheven hebt,’ ging 
Jezus verder, ‘dan zult u weten dat ik het ben, en dat ik 
niets uit mijzelf doe, maar over deze dingen spreek zoals 
de Vader het mij geleerd heeft. 29Hij die mij gezonden 
heeft is bij mij; hij heeft me niet alleen gelaten, omdat ik 
altijd doe wat hij wil.’ 
30Toen hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in 
hem. 31En tegen de Joden die in hem geloofden zei 
Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk 
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mijn leerlingen. 32U zult de waarheid kennen, en de 
waarheid zal u bevrijden.’ 
 
- ‘Delen in vrijheid’ (1) 
 
- Zingen: - en vele duizenden, ontheemd’, Lied 997 
 
- ‘Delen in Vrijheid’(2) 
 
- Zingen: Heer, wijs mij uw weg (Opwekking 687) 
 
Heer, wijs mij Uw weg 
En leid mij als een kind 
Dat heel de levensweg 
Slechts in U richting vindt 
Als mij de moed ontbreekt 
Om door te gaan 
Troost mij dan liefdevol 
En moedig mij weer aan 
 
Heer, leer mij Uw weg 
Die zuiver is en goed 
Uw woord is onderweg 
Als een lamp voor mijn voet 
Als mij het zicht ontbreekt 
Het donker is 
Leidt mij dan op Uw weg 
De weg die eeuwig is 
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Heer, leer mij Uw wil 
Aanvaarden als een kind 
Dat blindelings en stil 
Uw vertrouwd vrede vindt 
Als mij de wil ontbreekt 
Uw weg te gaan 
Spreek door Uw woord en Geest 
Mijn hart en leven aan 
 
Heer, toon mij Uw plan 
Maak door Uw Geest bekend 
Hoe ik U dienen kan 
En waarheen U mij zendt 
Als ik de weg niet weet 
De hoop opgeef 
Toon mij dat Christus 
Heel mijn weg gelopen heeft 
 
Toon mij dat Christus 
Heel mijn weg gelopen heeft 
 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader (zingend, 
Opwekking 436) 
 
Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, 
zo ook hier op aard'. 
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Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
  
Onze Vader in de hemel, 
geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
  
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. Amen. Amen. 
 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
en de WelcomeSingers: Sing a song for the peace of the 
people 
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Sing a song for the peace of the people,  
sing a song for the rights of ev’ryone, 
Sing a song for the peace of the people,  
sing a song for the rights of ev’ryone. 
 
Give your hand and will be a friend,  
each to another in ev´ry place or land,  
give your hand and will be a friend,  
each to another in ev´ry place or land. 
 
- Slotlied: Geef vrede door van hand tot hand, Lied 1014 
(staande). 
 
- Zegen met gesproken ‘amen’ 
 
- Zingen: Wees gezegend, Lied 814 
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