
Zondag 23 januari

Welkom in De Regenboog 

en iedereen die via de media 
met ons verbonden is.  



Voorgangers : ds. J. D. Wassenaar en
: ds. W. Kaljouw

Ouderlingen en Diakenen: Raad van Kerken
Organist : Jan Ebeltjes
m.m.v. Combo onder leiding van André Bijleveld
Lectoren : Hennie Dommerholt en

Dineke van Hoegee

Collectedoel 



Collectedoel: 

het werk van de Raad van Kerken

U kunt uw bijdrage geven in de koker
bij de uitgang van de kerk
of via de bank:  NL81 RABO 0327 3024 96 
t.n.v. B. Spenkelink, Raad van Kerken

of via de Scipio app

Welkom



Welkom 

Christenen uit allerlei tradities en 
confessies over de hele wereld komen 
bijeen om te bidden voor de eenheid van
de kerk. Het materiaal voor de oecumenische viering 
van 2022 is voorbereid door de Raad van Kerken in 
het Midden-Oosten. ‘Wij hebben zijn ster zien 
opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’

en
Orgelspel: Er is uit ‘s werelds duistere wolken



Het orgel speelt: 
Daar is uit 's werelds duist're wolken,
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken
en Gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.
De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

Opening: Syriac Hymn YouTupe



Syriac Hymn | www.weekvangebed.nl/syriachymn



Aanbidding: 

ds. W. Kaljouw:
Broers en zussen, samen met medegelovigen uit 
de vier windstreken van de aarde, bidden wij 
vandaag voor de zichtbare eenheid van de Kerk.

ds. J.D. Wassenaar 



ds. J.D. Wassenaar: 
Wij laten ons inspireren door het bezoek van de 
wijzen aan de pasgeboren koning, zoals 
beschreven in het Evangelie volgens Matteüs: ‘Wij 
hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om 
Hem te aanbidden.’ Laten ook wij onze ogen richten 
op de ster die in het oosten gezien is en ons 
daardoor laten leiden. 

Uitleg liturgische schikking



ds. W. Kaljouw:    Uitleg liturgische schikking
Een kronkelende tak als basis: kronkelde wegen die 
wij moeten gaan. De korenaren verwijzen naar het 
Brood ten leven; in Bethlehem moeten we zijn, de 
naam betekent huis van brood. De takken stellen 
Alle mensen voor die op weg gaan naar Christus.
Sterren moeten we zijn om het licht uit te dragen 
aan hen die in het duister wandelen. De ster van 
David is altijd in ons midden, lichtend in het duister.

Lector Nijverdal 



Lector Nijverdal, Dineke van Hoegee: 

Laten wij met dankzegging en vreugde voor Gods 
aangezicht komen en alle zieken, lijdenden, 
achtergestelden, vluchtelingen en ontwortelden 
voor Hem brengen, in het besef dat God onze 
duisternis kan verdrijven met zijn licht. Vandaag 
bidden wij voor de eenheid van de Kerk, dat wij en 
onze gemeenschappen een licht mogen zijn dat 
anderen leidt naar Jezus de Verlosser. 

Lector Hellendoorn



Lector Hellendoorn, Hennie Dommerholt: 

Eer aan U, almachtige Vader, want U hebt Uzelf 
geopenbaard in uw schepping. U nodigt alle mensen 
uit om in uw aanwezigheid te zijn. Wij hebben de ster 
van Jezus in ons leven gezien en zijn gekomen om
Hem te aanbidden, zoals de wijzen deden. Als 
geschenk bieden wij Hem onszelf aan. En wij 
vragen: wees met uw heilige Geest onder ons.

Allen 



Allen:

Maak ons één als wij komen uit het Noorden 
en het Zuiden, uit het Oosten en het Westen, 
mannen en vrouwen, oud en jong, om voor U 
te buigen en hulde te brengen aan U, onze 
hemelse koning.   Amen.

Orgel: Lied 489: 1, 3



489: 1b



Vers 3



Lied 489: 3

Zoals de zon komt met zijn zegen
een bruidegom van licht en vuur,
zo komt de koning van de vrede,
voorgoed gekomen is zijn uur.
Hij huwt de mensen aan elkander
zijn liefde gaat van mond tot mond.
Hij geeft zijn lichaam ons in handen.
Zo leven wij zijn nieuw verbond.

Lofprijzing en schuldbelijdenis



Lector Hennie Dommerholt:
Wij prijzen en verhogen U, Heer, schepper van 
hemel en aarde. Want U gaf de lichten hun plaats 
aan de hemel. Wij loven U, Heer, omdat U ons niet 
in de steek hebt gelaten, ondanks onze opstandige 
harten. U hebt uw Zoon gezonden om onze 
duisternis te verlichten en ons licht en onze redding 
te zijn. In Hem was het leven, en dat leven was het 
licht voor alle mensen. 

Vervolg 



Zijn licht schijnt in de duisternis.

Allen: 
Wij loven U, Heer.

YouTupe Loflied: Djam sembahjang jang kudus



Loflied in het Maleis: 
Djam sembahjang jang kudus



https://youtu.be/Z9ek_CeK2ls



Loflied in het Maleis: Djam sembahjang jang kudus

Djam sembahjang jang kudus,  
Bila engkau keluh,
Pada Tuhan jang tahu,
Kesusahanmu!
Dengan hati beriman,
Biar pergi seg'ra,
Klak kau rasa sentosa,
Duduk di situlah,

Nederlandse Vertaling 



Nederlandse Vertaling:

Zaal’ge ure van gebed, als wij spreken tot Hem,
Die de harten bereidt en steeds hoort onze stem;
Laat ons gaan, doch in ’t geloof, 
in ons zelven zeer klein,
Hij geeft rust voor vermoeiden, 
ja, ’t is goed daar te zijn.

Refrein 



Refrein
Bersembah jang lah
pada Bapanja
Dengan nama Jesus
Turut kehendak nja.

Vertaling:

Laat ons ernstig stil bidden naar Zijn wil,
Niet met ijd’le woorden, maar alleen naar Gods wil.

Vers 2



Djam sembahjang jang kudus
Tuhan telah berpesan
Mana dua atau tiga
Berhimpun senang
Maka Aku hadirlah
Dipertengahannja
Sungguh hati terhibur
Duduk disitulah

Nederlandse Vertaling



Zaal’ge ure van gebed, 
daar de Heiland eens zei:
„Waar er twee of drie samen zijn, 
vindt ge ook Mij.”
Ja, de Heere is nabij, al is ’t aantal ook klein.
Wat een troost voor bedrukten, 
ja, ’t is goed daar te zijn.

Refrein 2 maal 



Refrein             2 maal

Bersembah jang lah
pada Bapanja
Dengan nama Jesus
Turut kehendak nja.

Vertaling:

Laat ons ernstig stil bidden naar Zijn wil,
Niet met ijd’le woorden, maar alleen naar Gods wil.

Ds. J.D. Wassenaar



Ds. J.D. Wassenaar: 
Moge alle volken voor U buigen en U aanbidden. 
Wij kozen vaak voor de duisternis, maar U gaf 
ons het licht. Daarom komen wij tot U, belijden wij 
onze zonden en zeggen:

Lector Hennie Dommerholt



Lector Hennie Dommerholt: 
Wij hebben ons van uw wegen afgekeerd en zijn 
ongehoorzaam geweest aan uw Woord. Wij hebben 
uw goede schepping verminkt en haar bronnen 
verspild door onze consumptiedrang. Wij hebben 
uw rivieren en zeeën verontreinigd, uw lucht en 
bodem vergiftigd en daardoor bijgedragen aan het 
uitsterven van vele soorten van leven. 

Allen



Allen:

Dat belijden wij.

Stilte



Stilte

Lector Dineke van Hoegee



Lector Dineke van Hoegee

Wij hebben mensen gescheiden op grond van 
afkomst, godsdienst en geslacht. In vele oorlogen 
die wij hebben gevoerd wereldwijd, is de naam van 
Jezus misbruikt. Vergeef al deze daden en 
gedachten, Heer, nu wij tot U komen met berouw in 
ons hart. 

Allen:     Dat belijden wij.

Stilte 



Stilte 

Lector Hennie Dommerholt: 



Lector Hennie Dommerholt: 

Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus 
Christus, U hebt Hem in de volheid van de tijd 
gezonden om alle mensen te verlossen. Ontferm U 
over ons, vergeef onze zonden en vorm ons naar 
het glorierijke beeld van uw Zoon, opdat wij zullen 
stralen als bakens van hoop in onze onrustige 
wereld.

Stilte 



Stilte 

Ds W. Kaljouw



Ds W. Kaljouw:
De almachtige God hoort onze gebeden, ontfermt 
zich over ons en vergeeft onze zonden. 

Allen:

Wij danken God! 
Laten wij Hem zingend loven. 

Combo: Opwekking 595, Licht van de wereld 



Lied: Opwekking 595, Licht van de wereld met combo 

Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis;
Nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer,
Bij U wil zijn elk moment.

Refrein 



Refrein:

Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
Heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.

Vers 2 



2

Hemelse Heer, U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
Bent als een kind naar de wereld gekomen,
Legde Uw heerlijkheid af.

Refrein 



Refrein:

Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
Heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.

Vrouwen 



-vrouwen-

En nooit besef ik hoe U leed; 
de pijn die al mijn zonde deed.
En nooit besef ik hoe U leed; 
de pijn die al mijn zonde deed.

Allen 



-allen-

En nooit besef ik hoe U leed; 
de pijn die al mijn zonde deed.
En nooit besef ik hoe U leed; 
de pijn die al mijn zonde deed.

Refrein  2 maal 



Refrein:  2x

Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
Heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.

Schriftlezing: Jesaja 9 vers 2-7



Schriftlezing: Jesaja 9 vers 2-7, lector Dineke van Hoegee

2U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf U het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
3 Het juk dat op hen drukte, de stok op hun 
schouder, de staf van de drijver, U hebt ze 
verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 4Iedere

Vervolg lezing 



laars die dreunend stampte en elke mantel die 
doordrenkt is van bloed, ze worden verbrand,
ze vallen ten prooi aan het vuur. 5Een kind is 
ons geboren, een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare 
raadsman, Sterke God, Eeuwige vader, 
Vredevorst. 6Groot is de heerschappij en

Vervolg lezing 



zonder einde de vrede voor de troon van 
David en voor zijn koninkrijk; ze zijn 
gegrondvest op recht en gerechtigheid en 
staan vast voor altijd en eeuwig. De HEER 
van de hemelse machten brengt dit in zijn 
vurige liefde tot stand. 
7 De Heer heeft zijn woord op Israël 
afgestuurd, het heeft Jakobs volk getroffen.

Lied van het licht: Sint Ephrem - YouTupe



Lied van het licht: Sint Ephrem



www.weekvangebed.nl/liedvanhetlicht



Efeziërs 5 vers 8-14, lector Hennie Dommerholt

8want eens was u duisternis maar nu bent u 
licht, nu u de Heer toebehoort. Ga de weg van 
de kinderen van het licht. 9Het licht brengt 
niets dan goedheid voort en gerechtigheid en 
waarheid. 10Onderzoek wat de wil van de 
Heer is. 11Neem geen deel aan de vruchteloze 
praktijken van de duisternis maar ontmasker

Vervolg lezing



die juist, 12want wat daar in het verborgene 
gebeurt, is te schandelijk voor woorden. 13

Maar alles wat door het licht ontmaskerd 
wordt, wordt openbaar, 14en alles wat 
openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er:
‘Ontwaak uit uw slaap,
sta op uit de dood,
en Christus zal over u stralen.’

Orgel: Lied 970: 1, 3, 5



Vers 3



Vers 3

Gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
wij zijn één in Christus.

Vers 5



Vers 5

Leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,
leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

Matteüs 2 vers 1-12



Matteüs 2 vers 1-12, ds.  J.D. Wassenaar

1Toen Jezus geboren was, in Betlehem in 
Judea, tijdens de regering van koning 
Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten 
in Jeruzalem aan. 2Ze vroegen: ‘Waar is de 
koning van de Joden die onlangs geboren is? 
Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en 
zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ 3Koning

Vervolg lezing



Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en 
heel Jeruzalem met hem. 4Hij riep alle 
hogepriesters en schriftgeleerden van het volk 
samen om aan hen te vragen waar de 
messias geboren zou worden. 5‘In Betlehem
in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat 
het geschreven bij de profeet: 6“En jij, 
Betlehem in het land van Juda, bent zeker

Vervolg lezing



niet de minste onder de leiders van Juda, 
want uit jou komt een leider voort die mijn volk 
Israël zal hoeden.”’ 7Daarop riep Herodes in 
het geheim de magiërs bij zich; hij wilde 
precies van hen weten wanneer de ster 
zichtbaar geworden was, 8en stuurde hen 
vervolgens naar Betlehem met de woorden: 
‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het

Vervolg lezing



kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden 
hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het te 
aanbidden.’ 9Nadat ze de koning hadden 
aangehoord gingen ze op weg, en nu ging de 
ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, 
totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar 
het kind was. 10Toen ze de ster zagen, 
werden ze vervuld van diepe vreugde. 11Ze

Vervolg lezing



gingen het huis binnen en vonden het kind 
met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich in 
aanbidding voor het kind neer. Daarna 
openden ze hun kistjes met kostbaarheden en 
boden het geschenken aan: goud en wierook 
en mirre. 12En omdat ze in een droom de 
aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar 

Vervolg lezing



Herodes terug moesten gaan, reisden ze via 
een andere route terug naar hun land.

Orgel: Lied 919: 1, 3, 4



1b



Vers 3



Vers 3

God, is dan wat U verliet
uit uw hand gevallen?
Mist Gij onze wereld niet
bij uw duizendtallen?
Blijf niet ver, / doe één ster
in de nacht ons gloren,
of wij zijn verloren!

Vers 4



Vers 4

Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten, –
geef ons moed; / ’t is ons goed
U te zien, getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen.

Verkondiging



Verkondiging 
ds. J. D. Wassenaar

Zingen met Combo: Opwekking 527  



Zingen met Combo: Opwekking 527 

Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken,
Dit is de nacht dat Zijn leven begon.
'n Sluier van angst en pijn lag op de volken,
Totdat Hij kwam en het kwaad overwon.

Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;
Stralend breekt die held're morgen aan.

Refrein



Refrein 

Prijs nu zijn naam,
Samen met de engelen.
O, nacht vol licht,
O, nacht dat Jezus kwam.
O, nacht vol licht,
O, nacht dat Jezus kwam.

Vers 2 



Vers 2

Wat Hij ons leert is geven om een ander;
Liefde alleen is de weg die Hij wees.
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden.
Vrij van het juk van verdrukking en vrees.

Uit ons hart en dwars door alle tranen
Ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.

Refrein  2 maal 



Refrein       2 maal

Prijs nu zijn naam,
Samen met de engelen.
O, nacht vol licht,
O, nacht dat Jezus kwam.
O, nacht vol licht,
O, nacht dat Jezus kwam.

Geloofsbelijdenis Nicea



Geloofsbelijdenis Nicea
Voorganger ds. W. Kaljouw:

Wij geloven in één God, de almachtige Vader,

Allen:

Schepper van hemel en aarde,
van alle zichtbare en onzichtbare dingen;

Vervolg 



V.  en in één Heer, Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,

Allen. geboren uit de Vader voor alle tijden,
God uit God, Licht uit Licht,
waarachtig God uit waarachtig God, 
geboren, niet geschapen, 
één van wezen met de Vader,
en door wie alles is geworden;

Vervolg 



V.   die om ons mensen en om ons behoud is 
neergedaald uit de hemel

Allen:  en is vlees geworden, door de heilige 
Geest uit de maagd Maria en is mens 
geworden,

V. die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius 
Pilatus, geleden heeft en begraven is,

Vervolg 



Allen: 

en op de derde dag is opgestaan volgens de 
Schriften, is opgevaren naar de hemel en zit 
aan de rechterhand van de Vader,
V.

en zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen de levenden en de doden,
en aan zijn rijk zal geen einde komen;

Vervolg 



Allen:

en in de heilige Geest, 
die Heer is en levend maakt,
die uitgaat van de Vader,
V.
die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en 
verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de 
profeten.

Vervolg 



Allen:

En één heilige, katholieke en apostolische kerk.
V.
Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.
Allen: 

En wij verwachten de opstanding van de 
doden en het leven in de wereld die komt.

Amen.

Het licht van Christus delen



Het licht van Christus delen
Er hangt een donkerblauw 
doek dat de nachtelijke hemel 
voorstelt. Op het doek is een grote ster 
geplaatst. De kerkelijke vertegenwoordigers 
worden uitgenodigd om hun eigen papieren 
ster te bevestigen rond de grote ster.

Ds. W. Kaljouw 



Ds. W. Kaljouw: 
Een ster leidde de wijzen naar Christus. Vandaag 
verwijst deze grote ster naar Christus 
aanwezigheid. Hij is aan ons geopenbaard 
en zijn licht schijnt op ons. Zoals de wijzen deze 
ster volgden naar Betlehem, zo komen wij vandaag 
onder deze ster samen, wij voegen onze eigen 
sterren toe aan de hemel en bidden voor de 

Vervolg 



zichtbare eenheid van de kerk. Mag ons leven een 
lichtend getuigenis zijn van Christus, opdat anderen 
Hem zullen leren kennen. 

Voorbeden



Voorbeden
Ds. J.D. Wassenaar

Met geloof en vertrouwen, komen wij in 
gebed, voor God, die Vader, Zoon en heilige Geest is:
Lector Hennie Dommerholt:
De wijzen kwamen uit het Oosten om hulde te 
brengen en speciale geschenken uit hun culturen en 
landen aan te bieden. Wij bidden vandaag voor alle 
christelijke gemeenschappen over de hele wereld in

Vervolg 



al hun verscheidenheid van eredienst en traditie: 
Heer, help ons om deze schatten te bewaren, vooral 
in gebieden van de wereld waar de aanwezigheid en 
het voortbestaan van christenen wordt bedreigd 
door geweld en onderdrukking. Versterk de banden 
van eenheid en onderlinge liefde tussen onze 
kerken en help ons om samen te werken en te 
getuigen van uw heilige Naam. 

Vervolg 



Allen:

Heer, hoor ons gebed.  
Lector Dineke van Hoegee

De geboorte van Jezus was goed nieuws voor alle 
volken, stammen en talen, waardoor mensen uit 
verschillende naties en religies bijeenkwamen om 
het heilige kind te aanbidden. Wij bidden, dat onze 
inspanningen om harmonie en dialoog te zoeken 
met andere religies mogen slagen. Heer, geef ons

Vervolg 



nederigheid en geduld om met respect met anderen 
mee te gaan op hun reis.
Allen:

Heer, hoor ons gebed.
Lector Hennie Dommerholt

Toen de wijzen het heilige kind vonden, werden zij 
met blijdschap vervuld. Hemelse Vader, help ons 
onze ogen altijd op Hem gericht te houden, zodat 
wij niet verdwalen; geef dat wij altijd in Hem onze

Vervolg 



vreugde vinden, en de vreugde delen met de 
mensen en volken om ons heen.
Allen:

Heer, hoor ons gebed.
Lector Dineke van Hoegee

De wijzen keerden langs een andere weg naar huis 
terug. Wij bidden voor onze kerken in deze 
veranderende wereld: Heer, help ons nieuwe en 
creatieve manieren te vinden om U te volgen en

Vervolg 



van U te getuigen, opdat de wereld zal geloven. 
Allen: 

Heer, hoor ons gebed.
Lector Hennie Dommerholt

Na het bezoek van de wijzen trok de heilige familie 
als vluchteling door de woestijn naar Egypte. Wij 
bidden voor alle vluchtelingen en ontwortelde 
mensen in deze wereld: Rust ons uit, Heer, om 
gastvrijheid te tonen aan hen die van huis en haard

Vervolg 



verdreven zijn, en een warm welkom te geven aan 
hen die een veilige haven zoeken.
Allen:

Heer, hoor ons gebed.
Lector Dineke van Hoegee

De eerste jaren van het leven van de Heer werden 
gekenmerkt door geweld en slachtpartijen op bevel 
van de dictator Herodes. 

Vervolg 



Wij bidden voor kinderen die leven op plaatsen in 
de wereld waar het geweld voortduurt en de 
gevolgen ervan tastbaar zijn: Inspireer ons om 
zonder ophouden onderdrukten te verdedigen en 
achtergestelden te beschermen. Geef ons de moed 
staande te blijven tegenover tirannie en 
onderdrukkende regimes, en help ons uw koninkrijk 
te zoeken.

Vervolg 



Allen:

Heer, hoor ons gebed.

Ds. W. Kaljouw: 



Ds. W. Kaljouw: 

Verenig ons in Jezus onze Heer, die de weg, de 
waarheid en het leven is, en die ons geleerd heeft 
te bidden:
Onze Vader
Ieder bidt dit gebed in de bewoording uit de eigen 
traditie. 

Onze Vader  - Nederlands



Onze Vader  - Nederlands

Onze Vader die in de Hemel zijt
Uw naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome
Uw Wil geschiede
Gelijk in de Hemel als ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef onze schulden, 
Gelijk wij ook onze schuldenaren vergeven

Vervolg 



En leidt ons niet in de verzoeking
Maar verlos ons van de boze
Want van U is het Koninkrijk,
De Kracht en de Heerlijkheid tot in alle eeuwigheid.

AMEN

Onze Vader - Maleis



Door de vicaris van de Molukse gemeente, ds. Eli 
Lopulua , wordt het Onze Vader in het Maleis
uitgesproken:

Bapa kami jang disurga
Dipermuliakanlah kiranja NamaMu
Datanglah keradjaanMu. 
Djadilah kehendakMu
Seperti di surga, demikian djuga

Vervolg 



diatas bumi
Berilah kami pada hari ini makanan
kami jang setjukupnja
Dan ampunilah kiranja kepada
kami segala kesalahan kami
Seperti kami ini sudah mengampuni orang jang
berkesalahan kepada kami
Dan djanganlah membawa kami
kepada pentjobaan

Vervolg 



Melainkan lepaskan kami daripada jang djahat
Karena Engkaulah jang empunja keradjaan
Dan Kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanja

AMIN

Collectedoel 



Collectedoel: 

het werk van de Raad van Kerken

U kunt uw bijdrage geven in de koker
bij de uitgang van de kerk
of via de bank:  NL81 RABO 0327 3024 96 
t.n.v. B. Spenkelink, Raad van Kerken

of via de Scipio app

Orgel: Lied 496: 1a



Lied 496: 1b



Vers 3



Lied 469: 3  orgel

Gij morgenster en mensenzoon,
breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond
door uw gerechtigheid.
Dan is uw heil aan ons geschied,
u allen even na, –
dan zingt de schepping weer dit lied
tot in de gloria.

Zegen  



Zending en zegen, gebaseerd op Efeziërs 5 en 6

Ds. W. Kaljouw:
Ga nu allen heen in vrede en leef als
kinderen van het licht. Want het licht brengt 
goedheid, gerechtigheid en waarheid voort.
Ds. J.D. Wassenaar:

Neem geen deel aan de onvruchtbare werken van
de duisternis.

Vervolg zegen



Allen
Laten wij ontwaken uit onze slaap en 
Christus’ licht zal over ons schijnen.

Ds. W. Kaljouw:

Moge vrede, liefde en geloof met u zijn, van God de 
Vader en de Heer Jezus Christus.
Ds. J.D. Wassenaar: 
Genade voor allen die een onvergankelijke liefde 
hebben voor onze Heer Jezus Christus.

Zegenlied



Zegenlied: lied 428, Combo
Peace be with you
-Adrian Snell-
vertaling:-Peter van Essen-

Life so full I give to you



Life so full I give to you
As the Father sends me so I send you
Spread my light throughout all life
Peace be with you

Overvloedig geef ik u,
zoals de Vader Mij zond, zo zend ik u.
Ga en deel mijn liefde uit
vrede zij u.



Life so full I give to you
As the Father sends me so I send you
Spread my light throughout all life
Peace be with you

Overvloedig geef ik u,
zoals de Vader Mij zond, zo zend ik u.
Ga en deel mijn liefde uit
vrede zij u.


