
 
 

Slotdienst op zondag 3 juli 
 
 
 

Thema: Op reis 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Voorganger: ds. Janneke Herweijer 
Organist: Mariëtte Everse 
Ouderling: Piet Nieuwenhuize 
Diaken van dienst: Piet Verwijs 
m.m.v de cantorij olv Corrie Smits- Harinck 
en Rianne Walhout ( zang) 
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Preludium: Ciacona in d - J. Pachelbel 
 
Welkom ( door ouderling van dienst) 
 
Zingen : lied 286: Waar de mensen dwalen in het donker. 

 
Cantorij: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Allen: 3. Steek een kaars aan tegen al het duister, 
als een teken in een bange tijd, 
dat ons leven niet in wanhoop eindigt 
dat de vrede sterker is dan strijd. 
Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 
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Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de God 
Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Voorganger:  Nooit laat Hij ons los, wij horen bij Hem.  
 Hier zijn wij God, wij zoeken U. 
 Vriendschap en vrede van God, voor jullie, voor 

iedereen hier aanwezig, 
 Voor mensen over de hele wereld. 
Voorganger: Laten we elkaar begroeten in het Zeeuws. 
Allen :  Vree mie jou 
Voorganger:  Laten we elkaar begroeten in de taal van het Oude 

Testament: 
Allen:   Sjalom alechèm! 
Voorganger:  Laten we elkaar begroeten in de taal van het Nieuwe 

Testament: 
Allen:  Eirènè humín! 
Voorganger:  Laten we elkaar begroeten in de taal van het 

Oekraïens: 
Allen :  privitanya mirou 
 Voorganger:  Laten we elkaar begroeten in het Surinaams: 
Allen:  Vrede en odi-odi! 
Voorganger:  Laten we elkaar begroeten in het Indonesisch: 
Allen:  Selamat siang! 
Voorganger:  Laten we elkaar begroeten in het arabisch 
Allen:  assalam alaikum 
  
Drempelgebed 
 

Verborgen Licht, stilte die ons zoekt, 
Die ons hart opent en ruimte maakt. 
Wees in ons kracht, hoop en warmte. 
En wijs ons de weg door uw geest, 
Die ons levend maakt. Amen. 
 
Zingen : Lied 299j 
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Cantorij: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allen 2. om een wereld zonder toekomst, 
om de macht die ons kleineert, 
roepen wij voor alle volken: 
Kyrieleis, ontferm U, Heer. 

 

Cantorij: 3. Eer zij de God van de hemel, 
zijn Naam richt de geschiedenis. 
Eer aan de Koning der volken: 
Gloria in excelsis. 

 

Allen: 4. Vrede bij mensen op aarde, 
waar zijn toekomst al begonnen is. 
Vrede bij kleinen en groten: 
Gloria in excelsis. 

 
Rianne Walhout zingt “ No Frontiers” 
 

No frontiers- grenzeloos ( Ned. Vertaling)  
 

't leven lijkt een rivier soms en je hart lijkt een vlot 
en waar het water je heenvoert, 
m’n liefste bepaalt je lot 
en ’t leven lijkt op een storm soms die jaagt langs de 
lucht en je hart wil niets liever dan mee op de vlucht 
hemelhoog, grenzeloos 
ik zag de hemel in jouw blik 
’t leven lijkt wel een bar soms waar iedereen wacht 
tot de drank uit de glazen de pijn stil verzacht 



5 
 

waar we uren vertellen over lief, over leed 
en de mensen sorteren naar wie wat ooit deed 
in jouw blik, vuur en vertrouwen, nieuw ontwaakt 
dat deze don’kre nacht 
de vlammen mooier maakt 
m’n hoofd je schouder vindt 
de angst z’n greep verliest 
de hemel overwint 
als je leven een hel is vol met dreiging en druk 
en langs de weg die je wandelt 
ligt weinig geluk, door je dorst en je honger naar waarheid en 
recht 
blijft je hart altijd open, je blik steeds oprecht 
in jouw blik,  (.. )  
dat dan de dreiging wijkt 
een plek voor ons bestaat 
de droom de waarheid blijkt 
hemelhoog, grenzeloos 
ik zag de hemel in jouw blik.  

 
Overstap moment van de kinderen 
 
We zingen lied 288 en de kinderen gaan naar hun eigen ruimte. 
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Gebed 
 
Lezing : Lucas 20: 1-12 uit de Bijbel in gewone taal. 
 

De Heer koos 72 leerlingen uit. Hij stuurde hen twee aan twee op 
weg, naar alle plaatsen waar hij zelf ook heen wilde gaan. Hij zei 
tegen de leerlingen: ‘Het goede nieuws moet overal verteld 
worden. Maar er zijn te weinig mensen om dat te doen. Vraag 
daarom aan God of hij meer mensen stuurt. Dan kan het goede 
nieuws overal verteld worden. Ga nu op weg! Maar let op, want het 
zal gevaarlijk zijn voor jullie. Net zo gevaarlijk als het voor 
lammetjes is om tussen wolven te lopen. Neem geen geld mee, en 
ook geen tas of schoenen. En groet niemand onderweg.’ Jezus zei 
verder: ‘Als je een huis binnengaat, zeg dan eerst: ‘Ik wens dit 
huis vrede.’ Als daar iemand woont die vrede wil, dan komt daar 
ook vrede. Maar als daar niet zo iemand woont, dan komt daar 
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geen vrede. En ga niet steeds naar een volgend huis, maar blijf in 
het huis waar je ontvangen wordt. Eet en drink wat de mensen je 
geven. Daar hebben jullie recht op, want jullie werken hard. Als je 
in een stad komt waar je welkom bent, kun je eten wat de mensen 
je geven. Maak daar de zieke mensen beter en zeg tegen hen: 
‘Gods nieuwe wereld is dichtbij.’ Maar soms ben je niet welkom in 
een stad. Dan moet je de straat op gaan en zeggen: ‘We vegen het 
stof van jullie stad van onze voeten. Want jullie hebben de 
verkeerde keus gemaakt. Maar denk erom: Gods nieuwe wereld is 
dichtbij.’ Luister naar mijn woorden: Als God rechtspreekt over 
de wereld, zal hij zo’n stad zwaar straffen. Nog zwaarder dan 
Sodom.’ 

 
Lied: Het eerste woord zal vrede zijn ( Alles wordt nieuw III, 20) 
 

Refr:  Het eerste woord zal vrede zijn 
Waar jij ook binnengaat. 
Sjaloom voor jou, sjaloom voor mij: 
Maak van dit woord een daad! 
 

1. Vertel aan wie maar horen wil 
Het Rijk van Vrede komt! 
Het is nabij,zwijg niet meer stil, 
Bazuin, bazuin het rond. 
 

2. En als jouw groet geen goed ontmoet, 
Je woord geen weerklank vindt. 
Schud dan het stof af van je voet, 
’t verwaait wel op de wind. 
 

3. Wanneer je gaat in vredesnaam 
Op weg door stad en land, 
Dan mag je blij zijn, want jouw naam 
Staat woordelijk in Gods hand.  
 

Overweging 
 
We luisteren naar  “Mag ik dan bij jou zijn”(  Tekst : Claudia de Breij, 
gezongen door Rianne  Walhout) 
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Zingen : lied 974: Maak ons uw liefde, God. 
 

Cantorij: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Allen: 2. Wij zijn aaneengevoegd, 
bedacht met uw genade. 
Op liefde hebt Gij ons 
gebouwd, bedeeld met gaven. 
En wat wij zijn draagt bij 
tot welzijn van elkaar. 
In onze eenheid wordt 
uw liefde openbaar. 

 

Allen: 4. Zeg toch het goede aan, 
ook wie u kwaad toewensen. 
De zon gaat op in uw 
nabijheid bij de mensen. 
Hun vreugden en verdriet 
zullen u niet ontgaan; 
in uw omarming heeft 
eenzaamheid afgedaan. 
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De kinderen komen terug 
 
Onze voetstappen gaan….. 
 
Gaven en gebeden 
 
Inzameling der gaven, bestemd voor een project van Kerk in Aktie in 
India.  
 
Gebeden. Stil gebed en Onze Vader 
 
Slotlied: lied 425 
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Zegen ( reiszegen van st. Patrick)  
 

De Heer zal voor je zijn, om je de juiste weg te wijzen. 
De Heer zal achter je zijn, om je te beschermen tegen gevaar. 
De Heer zal onder je zijn, zodat je nooit ten onder kunt gaan. 
De Heer zal in je zijn, om je te troosten als je verdriet hebt. 
De Heer zal naast je zijn als een beschermende muur, wanneer 
anderen over je vallen. 
De Heer zal boven je zijn om je te zegenen. 
Zo zegene je God, vandaag, morgen, al de dage dat je leeft, in 
eeuwigheid. 
Amen 
 
Postludium: Sonate opus 5 no. 2 - Joh. Chr. Bach 

 
 


