
  



Orde van dienst 
Legenda  |  V = Voorganger | A = allen | L  = Lezer 

 

Opening 

De voorgangers en andere deelnemers komen in processie binnen terwijl een lied wordt gezongen of 

gespeeld  

 

Oproep tot zelfonderzoek  

V Zusters en broeders, wij zijn hier bijeen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige 

Geest. 

A Amen 

V Door het water van de doop zijn wij leden van het Lichaam van Christus geworden, maar 

door onze zonden hebben wij elkaar pijn en trauma’s toegebracht. We hebben gefaald 

om goed te doen. Wij hebben niet gezocht naar recht ten aanzien van ernstige 

onderdrukking. Ook hebben we geen acht geslagen op Gods gebod om voor de weduwe 

en de wees te zorgen (Jesaja 1 vers 17).  

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  

 

Uitnodiging tot schuldbelijdenis en vergeving 

Schuldbelijdenis en vergeving door het lezen van Jesaja 1 vers 12-18 

 

V  We worden uitgenodigd om onze zonden te belijden met de woorden van de profeet 

Jesaja. 

L 1 En wanneer jullie voor Mij verschijnen – wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te 

lopen? Houd op met die zinloze offergaven (12 - 13a). 

A Vergeef ons Heer, als we komen om te vieren zonder ook nederig met U te 

wandelen. 

Stilte 

L 2  Ik heb een afschuw van jullie wierook; jullie feesten, nieuwemaan en sabbat, ik duld ze 

niet naast al dat wangedrag (13b - 14). 



A  Wij vragen vergeving voor de medeplichtigheid van kerken aan het kwaad van het 

kolonialisme dat wereldwijd gevoeld wordt. 

Stilte 

L 3 Wanneer jullie je handen opheffen, wend Ik mijn ogen af, ook als je aanhoudend bidt, 

luister Ik niet. Aan jullie handen kleeft bloed (15). 

A Wij vragen vergeving voor onze zonden van onrecht en onderdrukking die de 

diversiteit en harmonie van uw schepping geweld aandoen. 

Stilte 

(De voorganger giet tijdens de lezing langzaam een kan water in het doopvont of in een schaal.) 

L 4  Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden, Ik kan ze niet meer zien. Breek met het 

kwaad en leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, 

sta weduwen bij (16, 17). 

A U, die ons schoongewassen hebt in het levende water van de doop, vergeef ons 

opnieuw en verzoen ons met elkaar en met de schepping. 

Stilte 

L 5 De HEER zegt: laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, 

ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. (18) 

V Moge God u in zijn barmhartigheid bevrijden van uw zonden, zodat u recht kunt doen, 

vriendelijk kunt zijn en nederig kunt wandelen met uw God. 

Stilte 

V  De almachtige God verhoort onze gebeden, ontfermt zich over ons en vergeeft onze 

zonden. 

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 toen wij deel gingen uitmaken van de uw gemeenschap. 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 

 



Lied  

 

Schriftlezing | Efeziërs 2 vers 13-22 

 

Psalm 42 | in beurtspraak of gezongen  

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 

 

Schriftlezing | Matteüs 25 vers 31-40 

 

Lied  

 

Overdenking 

 

Moment van stilte of muziek 

 

  



Stenen en verhalen 

Twee of drie vertellers worden uitgenodigd naar voren te komen. Zij hebben een steen in hun hand en 

plaatsen deze na het delen van hun verhaal bij een kruisbeeld of een brandende kaars, als symbool 

van Christus: de hoeksteen. 

V Laat ons naar de verhalen van enkele mensen luisteren. Als levende stenen getuigen zij 

van de verhalen die doorgaan. Met elk verhaal wordt het Lichaam van Christus 

opgebouwd. Onze verhalen zijn verweven met het verhaal van Christus, de hoeksteen van 

onze eenheid. Omdat we allemaal deel uitmaken van Gods schepping, zijn onze verhalen 

óók met elkaar verbonden. Laten we daaraan denken terwijl we deze verhalen horen. 

De vertellers van de verhalen geven hun getuigenis. Na elk verhaal stemmen we in met 

de belofte: 

A Ik geef gehoor aan de oproep van Jesaja om ‘goed te doen en recht te zoeken’. 

 

Lied  

 

Voorbeden 

Voorbeden, afgesloten met het Onze Vader (in de woorden van de eigen traditie of 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 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 aan de kant staan spreken 

tot ons - 

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, 

 maar verlos ons van de boze. 

 Want van U is het koninkrijk 

 en de kracht en de heerlijkheid 

 in eeuwigheid. Amen. 

 

Afsluitend gebed 

V Eeuwige God, zie ons zoals we samengekomen zijn in deze heilige gemeenschap en stuur 

ons in de richting die U wilt. 

Moedig ons door uw Heilige Geest aan om door te gaan met het vertellen van onze 

verhalen, om goed te doen, en om door onze daden het recht te zoeken, omwille van uw 

Schepping. 

Laat ons één zijn, zodat de wereld gelooft dat U uw enige Zoon Jezus heeft gezonden om 

de wereld nieuw leven te schenken. 

 

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 

 

Lied  

  


