LITURGIE WERELDGEBEDSDAG
Voorganger: Ds. F. van Slooten
m.m.v. Passage

ZONDAG 3 MAART 2013 10.00 UUR
Organist: Hr. A. Davidse
Thema: ‘Hoezo, een vreemdeling?

Lied voor de dienst: Samen in de naam van Jezus (Opwekking 167)
Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot zijn eer
Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis
‘t Werk van god is niet te keren
omdat hij er over waakt
en de geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt

Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
‘t is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Welkom en mededelingen
Samenzang: Psalm 146 : 1, 3 en 5
Zing, mijn ziel, voor God uw Here
Zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
Zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den Heer uw God.
Wees en weduwe en ontheemde
doet Hij wonen op zijn erf.
Hij behoedt de weg der vreemden,
maar leidt bozen in ’t verderf.
Eeuwig Koning is de Heer!
Sion, zing uw God ter eer!
Stil Gebed, Votum en Groet, Klein Gloria

Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep,
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

Vrouw:
God roept ons. Laten wij luisteren en ons openstellen voor het woord van Jezus Christus:
“Ik was een vreemdeling en u hebt Mij welkom geheten.” Mogen wij over de hele wereld
één zijn in gebed!
Samenzang: De vreugde voert ons naar dit huis (Tussentijds 1 : 1, 4 en 5)
1. De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't Woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel opengaat,
waar Gij ons met Uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

5. Onthul ons dan uw Aangezicht,
uw Naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.
Gebed
Liturg 1:
Wij danken U, God.
U hebt ons geschapen naar uw beeld en toch zijn wij allemaal verschillend.
Dank U voor deze verscheidenheid, voor alle talen en dialecten.
Dank U voor de vele culturen en tradities op de plaats waar wij leven.
Koor zingt: Laudate omnes gentes (Tussentijds 40)

Liturg 2:
Wij danken U God. In uw ogen is ieder van ons uniek. Wij omarmen deze verschillen
en verheugen ons dat wij zusters en broeders worden genoemd. U leidt ons op het
pad van de solidariteit ongeacht onze herkomst, taal, uiterlijk en persoonlijkheid.
Dank U voor uw genade, die ons allen verwelkomt als uw kinderen.
Koor zingt: Laudate omnes gentes
Liturg 3:
Laten wij God danken en eren voor al het goede dat hij doet.
Samenzang koor en gemeente: Laudate omnes gentes (Nederlands)
Bijbellezing en gebed
Liturg 1:
Wij lezen uit het boek Leviticus en luisteren naar Gods opdracht dat wij vreemdelingen niet mogen uitbuiten. Wij zullen tussen de bijbellezingen door ook luisteren
naar vrouwen die ons vertellen wat er gebeurt wanneer wij geen gehoor geven aan
Gods oproep tot rechtvaardigheid.
Bijbellezing
Voorganger: Leviticus 19 : 33
33 Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken.

Vrouw:
Mijn naam is Irena en ik kom uit de Oekraïne. Ik kwam naar Frankrijk om werk te
zoeken en een betere toekomst te vinden. De realiteit was helaas totaal anders dan
wat ik verwachtte: mijn identiteitspapieren werden van mij afgenomen en ik begreep dat ik door mijn eigen landgenoten was verraden en verkocht! Uiteindelijk
werd ik gedwongen om in de prostitutie te gaan werken!
Koor zingt: Gezang 21 : 5
O gij verdrukte, die onrecht moet lijden,
Hij die u recht verschaft is hier!
Hongrige, Hij wil u spijze bereiden,
dorstige, zie de heilsrivier!
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;
God schenkt genade velerlei.
Halleluja! Halleluja!
Voorganger: Leviticus 19 : 34 en 36
34 Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf,
want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de H E E R , jullie God. 36 Gebruik
een zuivere weegschaal met zuivere gewichten, een zuivere efa en een zuivere hin. Ik ben
de H E E R , jullie God, die jullie uit Egypte heeft geleid.

Vrouw:
Mijn naam is Joyce en ik ben Française. Ik ben geboren en opgegroeid in Frankrijk, maar
mijn ouders zijn vluchtelingen uit Congo. Ik ben op zoek naar werk, maar ondanks mijn
Franse diploma’s kan ik geen baan vinden omdat mijn naam en mijn foto duidelijk mijn
afkomst laten zien!
Koor zingt: Gezang 21: 6
Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen,
dat u de haat der mensen treft,
Hij richt u op, als gij neer zijt gebogen
en Hij buigt neer wie zich verheft.
Zijt gij in rouw, God is uw licht;
Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht.
Halleluja! Halleluja!
Voorganger: Leviticus 19 : 37
37 Houd je aan al mijn bepalingen en regels en leef ze na. Ik ben de H E E R .
Acclamatie: Gezangen voor liturgie, 647
Koor zingt: Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
2x
Liturg 2:
Heer, vergeef ons al die keren dat wij uw geboden vergaten.
Vergeef ons al die keren dat wij ons niet om de vreemdelingen in ons midden hebben
bekommerd en hen niet hebben verwelkomd.
Vergeef ons de woorden die hen hebben gekwetst en onze houding die hen heeft vernederd. Vergeef ons onze lafheid en onze onachtzaamheid.
Acclamatie: Gezangen voor liturgie, 647
Koor zingt: Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
2x
Liturg 3:
Wij mogen zeker zijn van Gods genade zoals wij dat kunnen lezen in het boek
Openbaring 21 : 3en 4
3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij
hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun
ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst
was is voorbij.’

Voorganger:
Laten wij bidden voor wij uit de Bijbel zullen lezen:
‘God, leer ons om te verstaan wat wij horen uit uw woord. Bevrijd ons van al onze zelfbedachte verklaringen die ons ervan weerhouden om naar uw woord te luisteren. Laat ons
de woorden horen alsof wij ze vandaag voor de allereerste keer horen. Schenk ons uw
Geest zodat uw woord leiding zal geven aan ons leven.
Amen.’

Bijbellezing Mattheus 25 : 31 - 40
31 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij
plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32 Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en
zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; 33 de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. 34 Dan zal de koning tegen de groep rechts van
zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de
grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. 35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik
had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was
naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar
mij toe.” 37 Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig
gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven?38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was
of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40 En de koning zal hun antwoorden: “Ik
verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of
zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”

Samenzang: Toen ik naar mijn naaste zocht
Toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij, waar was jij?
Toen ik naar mijn naast zocht, waar was jij?
Refrein:
En ik vraag je niet naar huidskleur, naar geloof of naar je naam.
Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij?
Ik was naakt en had geen geld, waar was jij, waar was jij?
Ik was naakt en had geen geld, waar was jij?

Refrein

Vrouw:
Mijn naam is Vera en ik kom uit Brazilië.
Sinds vijf jaar verblijf ik in Frankrijk en mijn leven is zwaar omdat ik voor verschillende
families huishoudelijk werk doe. Maar daardoor ben ik wel in staat om zelfstandig te kunnen leven. Ik houd van Frankrijk en ik voel mij volkomen geïntegreerd. Ik heb Franse
vrienden die mij helpen bij het invullen van de nodige papieren en met andere dingen die
voor mij nog lastig zijn. Leven in Frankrijk heeft veel voordelen: er is medische zorg, ik kan
franse les krijgen en heb toegang tot de bibliotheken en allerlei andere voorzieningen.
Mijn zoon van twintig jaar is vorig jaar bij mij komen wonen en hij werkt nu als bouwvakker. Hij werkt hard en ook hij voelt zich volkomen thuis in Frankrijk.
Samenzang: Toen ik naar mijn naaste zocht
Ik had niets en zocht een huis, waar was jij, waar was jij?
Ik had niets en zocht een huis, waar was jij?

Refrein

Vrouw:
Mijn naam is Françoise en als verpleegkundige wil ik graag vertellen hoe buitenlandse

kinderen in onze ziekenhuizen worden geholpen. Zij komen naar Frankrijk voor grote
en gecompliceerde operaties zoals een hartoperatie, maar ook met tropische ziekten
die in hun eigen land niet of moeilijk behandeld kunnen worden. Zij krijgen hier de
nodige medische zorg en na hun behandeling worden zij ondergebracht bij franse
families om te revalideren en te herstellen voor zij naar hun eigen land terugkeren.
Samenzang: Toen ik naar mijn naaste zocht
Ik was ziek en vroeg om hulp, waar was jij, waar was jij?
Ik was ziek en vroeg om hulp, waar was jij?

Refrein

Vrouw:
Mij naam is Marie-Léone en ik woonde in Rwanda tot ik daar – gedwongen door de
genocide tussen twee stammen – moest vertrekken. Mijn vader, broer, oom en tante
werden vermoord en konden zelfs niet eens begraven worden! Ik ben gevlucht voor
al het geweld en ik was van harte welkom in Frankrijk. Hier vond ik mensen die mij
hielpen om alle verschrikkingen te verwerken. Ik kreeg politiek asiel en ik mocht naar
school. Ook heb ik werk gevonden en sinds kort ben ik heel gelukkig getrouwd met
een Fransman. Ik dank God dat Hij mij naar mensen heeft geleid die – in Zijn naam –
hun huizen en harten voor mij openstelden.
Samenzang: Toen ik naar mijn naaste zocht
Overal waar jij zult zijn, zal Ik zijn, zal Ik zijn!
Overal waar jij zult zijn, zal Ik zijn!
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Overdenking
Muziek
Inzameling van de gaven
Onze gaven worden ook dit jaar weer gevraagd voor verschillende projecten.
Voorbeden
Voorganger:
Laat ons bidden:
‘Eeuwige aan wie wij toebehoren, open ons hart en laat het Licht van de Heilige
Geest ons gebed inspireren. Help ons om als gezamenlijke christelijke kerken te bidden voor hen die onze naasten zijn.’
Laat ons zingend bidden:
Koor: Ubi caritas

Liturg 1:
Wij bidden voor onze jeugd die, door hun sociale gevoel voor verhoudingen, in staat is
om bruggen te bouwen tussen de verschillende nationaliteiten en gemeenschappen.
Wij bidden dat wij mensen kunnen zijn die hen helpen en hen in staat stellen om tot
volwassenen op te groeien.
Wij bidden voor de families die door hun multiculturele achtergrond ons leven verrijken
met hun verscheidenheid, hun openheid en hun levenswijze.
Wij bidden voor de gezinnen waar de ouders een andere nationaliteit hebben en die wij
– ondanks de verschillen – als onze naasten herkennen en met wie wij een gezamenlijk
leven willen opbouwen. Wij bidden met hen als zij proberen hun eigen inbreng en culturele waarden te bewaren.
Laat ons zingend bidden:
Koor: Ubi Caritas
Liturg 2:
Wij bidden voor de jonge mensen, die letterlijk grenzen durven over te steken om te
kunnen studeren of om een baan te vinden. Wij bevelen hen in uw genade aan.
Wij bidden vol kracht voor hen die gevangen zijn in de greep van mensenhandelaren.
Heer, onze God, help ons om hen te kunnen bereiken en te bevrijden zodat ook zij in
waardigheid kunnen leven!
Laat ons zingend bidden:
Samenzang: Ubi Caritas (Nederlands)
Daar waar liefde heerst en vrede, daar waar
liefde heerst, daar is God met ons.

)
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Liturg 3:
Wij bidden dat wij leren begrijpen waarom mensen hun huis en hun land verlaten: oorlog, natuurrampen, klimaatsveranderingen, of een falende economie.
Wij bidden om begrip zodat wij hun noden erkennen en proberen tot een oplossing van
de problemen te komen. Wij bidden om verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar.

Laat ons zingend bidden:
Koor en gemeente: Ubi Caritas (Nederlands)
Liturg 1:
Wij bidden voor de kerken, kerkelijke organisaties en buitenkerkelijke organisaties.
Wij bidden dat zij gastvrij zijn voor alle mensen, ongeacht waar men vandaan komt.
Leer ons om open te staan voor iedereen en zorgzaam te zijn voor onze naasten.
Wij leggen ieder van ons in Uw handen!
Laat ons zingend bidden:
Koor en gemeente: Ubi Caritas (Nederlands)
Voorganger:
Heer, onze toevlucht en onze kracht, geef ons wat wij U vol vertrouwen vragen.
Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd; Uw koninkrijk kome;
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.
Slotlied: Een roep, een stem in vele talen (melodie: De dag door uwe gunst ontvangen)
1. Een roep, een stem in vele talen
Klimt van de aard’tot U, o Heer,
Een bidden dat zich blijft herhalen
Daar waar het dag wordt, telkens weer.

2. Gebeden stijgen allerwegen
In eensgezindheid wereldwijd.
Om Uw nabijheid en Uw zegen
Voor naasten in verbondenheid.

3. En over bergen en door dalen
Gaat ook ons lied de wereld rond,
Weerklinkt als echo vele malen.
Een etmaal lang van mond tot mond.

4. Zo vormen wij een kring van gebeden
Om Uw genade en Uw kracht.
Voor medemensen uit ons midden,
Dit volk, dat hulp van U verwacht.

Zegen en wegzending

