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Diaken: Ashkan Galehdari 

Lector: Riek van Dijk 

Organist: Leen Jacobs

Thema: Weerbare liefde 
 

 

 
 

Mahatma Ghandi was de leider van de Indiase 

onafhankelijkheidsbeweging in de jaren 1920-1930. 

Hij was voorstander van actieve geweldloosheid als 

middel voor revolutie. Ghandi was geïnspireerd door 

de Bergrede van Jezus. De zoutmars (foto) om zelf 

zout te winnen uit zee, is één van de voorbeelden. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog schreef Ghandi het 

"Quit India"-voorstel waarin de Britse regering werd 

verzocht India te verlaten. Tijdens die campagne 

werden honderdduizenden gearresteerd. Ghandi 

zette zich ook in voor verzoening tussen de moslims 

en hindoes in zijn land. In 1947 werd India 

onafhankelijk. Gandhi werd in 1948 vermoord door 

een extremistische hindoe. 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WE VERSTILLEN 

 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

INTOCHTSLIED: Lied 19: 1, 2 

 

BEGINWOORDEN 

v: Onze hulp is de Naam van de EEUWIGE, 

a: die hemel en aarde gemaakt heeft 

v: die trouw blijft, telkens weer, 

a: en niet opgeeft wat God voor ogen staat: 

 een wereld waar liefde woont ! 

  

v: Gegroet, u en jij, met de vrede van de 

EEUWIGE. 

a: Amen.  

 

We gaan zitten 

 

Vervolg INTOCHTSLIED: Lied 19: 5, 6 

 

KYRIЁGEBED 

 

GLORIALIED: Wil je opstaan en Mij volgen? 

(Iona) 

 
1 Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem je 

naam? 

Wil je dienen in ’t verborgen, zonder roem of 

faam? 

Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als 

een kind? 

Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij? 

 
2 Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 

Wil je zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemd’ling 

is? 

Val je niet een mens te hard die in leugens is 

verward? 

Hoor je ’t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 

 
3 Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 

Help mij! 

Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 

Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet 

gaan, 

opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 

 
4 Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 

Wil je luist’ren als Ik zeg: Een koningskind ben jij! 

Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich 

herschept, 

en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 



 

 

5 Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw 
Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
 

DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

 

INLEIDING 

 

1e LEZING: Exodus 23: 1–5 + Spreuken 25:21-22 

 
1Onthoud je van lasterlijke aantijgingen. Maak geen 

gemene zaak met een misdadiger door iemand vals 

te beschuldigen. 2Laat je er niet door de meerderheid 

toe overhalen iets onrechtvaardigs te doen, en als je 

in een rechtszaak getuigt, verdraai het recht dan niet 

door je naar de meerderheid te richten. 3Iemand die 

arm is, mag je in een rechtszaak niet 

bevoordelen.4Wanneer je een verdwaald rund of een 

verdwaalde ezel van een vijand van je aantreft, moet 

je hem het dier zonder uitstel 

terugbrengen.5Wanneer je ziet dat de ezel van 

iemand met wie je in onmin leeft onder zijn last 

bezwijkt, mag je niet werkeloos toezien maar moet je 

hem meteen de helpende hand bieden. 

 
21Als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten, 

als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. 
22Dan stapel je gloeiende kolen op zijn hoofd, en 

de HEER zal je belonen. 

 

ZINGEN: Lied 825: 1, 5, 8, 9 

 

2e LEZING: Matteüs 5: 38-48 

 
38Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog 

voor een oog en een tand voor een tand.” 39Dit zeg 

Ik daarover: verzet je niet tegen wie kwaad doet, 

maar keer degene die je op de rechterwang slaat, 

ook de linkerwang toe. 40Als iemand een proces 

tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil 

afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. 41En als 

iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop 

er dan twee met hem op. 42Als iemand iets van je 

vraagt, geef het hem, en keer je niet af van wie geld 

van je wil lenen. 43Jullie hebben gehoord dat gezegd 

werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand 

haten.” 44Dit zeg Ik daarover: heb je vijanden lief en 

bid voor wie jullie vervolgen; 45alleen dan zijn jullie 

werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat 

zijn zon immers opgaan over goede en slechte 

mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en 

onrechtvaardigen. 46Is het een verdienste als je 

liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net 

zo? 47En als jullie alleen je broeders en zusters 

vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je 

dan? Doen de heidenen niet net zo? 48Wees dus 

volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. 

 

ZINGEN: Lied 538: 1, 4 

 

VERKONDIGING 

 

KORTE STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

 

ZINGEN: Lied 838: 1, 2, 4 

 

DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

MEDEDELINGEN 

 

De kinderen komen in de kerkzaal (als er kinderen 

zijn) 

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

SLOTLIED: Lied 793 

 

ZEGEN 

Allen antwoorden: Amen, Amen, Amen 

 

COLLECTE BIJ DE UITGANG 

 

MUZIEK 

 

 

COLLECTE: 

U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of 

middels deze link: 

https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digita

le-collecte.html: 

 

1. Diaconie/ Kerk in 

Actie/ Werelddiaconaat (India) 

In India worden duizenden kasteloze Dalit-

kinderen achtergesteld en buitengesloten. De 

schooluitval is hierdoor hoog. Samen met een 

Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via 

deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem 

doorbreken. Door huiswerkbegeleiding, muziek-, 

dans- en sportlessen groeit hun zelfvertrouwen en 

stijgen de schoolprestaties. De organisatie werkt 

ook aan het verbeteren van de thuissituatie en het 

gezinsinkomen om zo samen de armoede te 

doorbreken. 

2. Goede Herderkerk 

3. Wijkkas 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemgroet gaat met een felicitatie naar dhr. 

Wierda, Frankenlaan en met een felicitatie naar 

mevr. Gaastra-Prijs, Brinklaan. Bij het meeleefbord 

in de hal kunt zich melden om de bloemen weg te 

brengen en u uw naam op de kaart schrijven die 

met de bloemengroet wordt bezorgd.  

https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html
https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html

