
 
 



OM TE BEGINNEN 

Orgelspel 

Woord van welkom 

Ontsteken van de kaarsen 

Moment van stilte 

      Allen gaan staan 

Openingslied: ‘Wij zoeken U als wij samenkomen’ (ZZZ 108):  
1 zanggroep, 2, 3 en 4 allen 
 

       
 

2 Wij horen U in oude woorden, 
hopen dat wij uw stem verstaan, 
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden 
waarheid en leven, de bron van bestaan. 
 

3 Wij breken brood en delen het samen, 
hopen dat het wonder geschiedt, 
hopen dat wij op Hem gaan gelijken 
die ons dit teken als spijs achterliet. 

 
4 Wij vragen U om behoud en zegen, 

hopen dat Gij ons bidden hoort, 
hopen dat Gij ons adem zult geven: 
geestkracht die mensen tot vrede bekoort. 



Bemoediging en drempelgebed 

v.:  Onze hulp is de naam van de Eeuwige 

a.:  SCHEPPER EN BEHOEDER VAN ALLE LEVEN 

v.:  Eeuwige, onze God,  

      zie ons hier, 

      samengekomen in uw huis 

      om uw aanwezigheid te mogen ervaren 

      in de liederen die wij zingen 

      in de woorden die klinken 

      in de gebeden die opstijgen 

      in de stilte in deze ruimte en in ons hart. 

a.:  WEES AANWEZIG, 

      VERBIND U OPNIEUW MET ONS 

      ALS BONDGENOTEN OP DE WEG VAN UW VREDE. 

      SPREEK ONS AAN  

      IN DE BEZIELENDE KRACHT VAN UW GEEST. 

      BRENG ONS IN BEWEGING 

      NAAR ONZE NAASTE OVER ALLE GRENZEN HEEN. 

      AMEN. 

      Allen gaan zitten 

Kyrie en Gloria 

v.: Laten we de Eeuwige om ontferming aanroepen  

     voor de nood van de wereld 

     en zijn naam prijzen want zijn barmhartigheid 

     is eindeloos 

 

vers 1 en 3 zanggroep, 2, 4 en 5 allen - pianobegeleiding José van Dijken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Duurt de oorlog voort, / wordt de waarheid bruut gegijzeld, 

trekt de wolf het kleed / van de onschuld aan, 

wordt de vredesroep, / honend als verraad bestempeld, 

wie doorziet de waan? 

3 Duurt de oorlog voort, / ondermijnt terreur het leven, 

trekt een schare weg / voor de dreiging van een bom, 

raakt een volk ontheemd / om de nationale glorie, 

wie kijkt naar hen om? 

4 Duurt de oorlog voort, / worden rijken zichtbaar rijker 

prijst men wapentuig / dat de aarde beven doet, 

wordt een vruchtbaar land / morgen tot een woeste vlakte, 

wie keurt zoiets goed? 

5 Duurt de oorlog voort, / sluiten wij dan niet de hemel? 

Duurt de oorlog voort, / scheppen wij dan niet de hel? 

Duurt de oorlog voort, wordt het ons dan nog vergeven? 

Duurt de oorlog voort… en voort …en voort 

       Uit: Opstaan! (Iona), lied 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NLB 309, regel 1 – 4 

 

 

 

 

 



RONDOM HET WOORD 

v.: De Eeuwige zal bij jullie zijn! 

a.: EN ZIJN GEEST ZAL JOU NABIJ ZIJN! 

 

Gebed van de zondag 

met gezongen acclamatie 

 
      NLB 333 

Lezing: Deuteronomium 7: 1-11 

Luisterlied: Bob Dylan – ‘With God on Our Side’ (1963) 

Oh my name it ain’t nothin' Oh mijn naam het is niets, 

My age it means less mijn leeftijd zegt nog minder 

The country I come from Het land waar ik vandaan kom 

Is called the Midwest wordt het Midwesten genoemd. 

I was taught and brought up there Ik ben er in grootgebracht 

The laws to abide de wet te respecteren 

And that the land that I live in  En dat, het land waarin ik woon, 

Has God on its side. heeft God aan zijn zijde. 

 

Oh the history books tell it  De geschiedenisboeken zeggen het 

They tell it so well ze vertellen het zó goed. 

The cavalries charged De cavalerie viel aan 

The Indians fell De Indianen sneuvelden 

The cavalries charged De cavalerie viel aan 

The Indians died De Indianen stierven. 

Oh the country was young Oh het land was jong 

With God on its side. met God aan haar zijde. 



 

The Spanish-American De Spaans-Amerikaanse 

War had its day oorlog had zijn dag 

And the Civil War too was En ook de Burgeroorlog werd 

Soon laid away snel aan de kant 

And the names of the heroes En de namen van de helden 

I was made to memorize moest ik onthouden 

With guns in their hands Met geweren in hun handen 

And God on their side. en God aan hun zijde. 

 

The First World War, boys De Eerste Wereldoorlog, jongens 

It came and it went het kwam en het ging 

The reason for fighting De reden om te vechten 

I never did get heb ik nooit begrepen 

But I learned to accept it  Maar ik leerde het te accepteren 

Accept it with pride met trots. 

For you don’t count the dead Want de doden tellen niet 

When God’s on your side. als God aan jouw kant staat. 

 

The Second World War De Tweede Wereldoorlog 

Came to an end kwam ten einde 

We forgave the Germans We vergaven de Duitsers 

And then we were friends En toen waren we vrienden. 

Though they murdered six million Hoewel ze zes miljoen 

vermoordden, 

In the ovens they fried zij werden verbrand in de ovens. 

The Germans now too ook de Duitsers. 

Have God on their side. hebben God aan hun zijde. 

 

I’ve learned to hate the Russians Ik heb geleerd de Russen te haten. 

All through my whole life mijn hele leven lang. 

If another war comes Als er nog een oorlog komt 

It’s them we must fight moeten we tegen hen vechten. 

To hate them and fear them Om ze te haten en te vrezen. 

To run and to hide Om te vluchten en te verstoppen 

And accept it all bravely En het allemaal moedig 

accepteren 

With God on my side. met God aan mijn zijde. 

 

 



But now we’ve got weapons Maar nu hebben we wapens. 

Of chemical dust Van chemisch spul 

If fire them we’re forced to Als we ze afschieten werden we er 

toe gedwongen, 

Then fire them we must dan moeten we ze gebruiken. 

One push of the button Eén druk op de knop 

And a shot the world wide en een schot over de hele wereld 

And you never ask questions En je stelt nooit vragen 

When God’s on your side. Als God aan jouw kant staat. 

 

Through many dark hour Vele donkere uren  

I’ve been thinkin' about this heb ik hierover nagedacht. 

That Jesus Christ Dat Jezus Christus 

Was betrayed by a kiss werd verraden door een kus 

But I can’t think for you Maar ik kan niet voor jou denken. 

You’ll have to decide Je moet beslissen 

Whether Judas Iscariot Of Judas Iskariot 

Had God on his side. God aan zijn zijde had. 

 

So now as I’m leavin' Dus nu ik vertrek 

I’m weary as Hell Ik ben doodmoe 

The confusion I’m feelin' De verwarring die ik voel 

Ain’t no tongue can tell niemand die het kan zeggen 

The words fill my head De woorden lopen over 

And fall to the floor en vallen op de grond 

That if God’s on our side Dat als God aan onze kant staat 

He’ll stop the next war. hij de volgende oorlog zal 

stoppen. 

 

Lezing: Romeinen 12: 17-21 

Acclamatie bij de lezingen 

 

 
      NLB 339g 



Overweging 

Orgelspel 

Lied: ‘Kom, laat ons opgaan’ (NLB 1016): 1 en 3 zanggroep, 2 en 4 allen 

 

 
2 Wij gaan waar onze voeten gaan, 
  God zet ons op het spoor 
  naar vrede en gerechtigheid, 
  zijn voetstap gaat ons voor. 
  refrein 
 
3  Uit Sion zal de wet uitgaan 
  en uit Jeruzalem 
  het woord dat ons de vrede leert, 
  sjaloom in naam van Hem. 
  refrein 
 
4 Wij gaan waar onze voeten gaan 
  de weg van onze Heer, 
  een ploegschaar maak je van je zwaard, 
  een snoeimes van je speer. 
  refrein 



GAVEN EN GEBEDEN 

Diaconale mededelingen en inzameling 

 

ter inleiding, zangroep (2x) 

 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

 

Stil gebed en Onze Vader 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
laat uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid.  
Amen.      (NBV21) 

 



ZENDING EN ZEGENING 

Slotlied: ‘Van de vrede blijf je dromen’: 1 en 3 zanggroep, 2 en 4 allen 

  

2 Samen zullen wij weer leren 

van de vrede, hoe dat moet, 

hoe je onrecht om kunt keren 

tot iets heels en tot iets goeds. 

Zodat alles anders wordt, 2x 

dichterbij de droom van God 

3 Van raketten en van zwaarden 

maken wij gewoon een ploeg 

en wij zaaien op de aarde 

graan voor allen, brood genoeg. 

Liefde huis in elke straat, 2x 

niemand wordt er meer soldaat. 

4 Van de vrede blijf je dromen, 

jij zult zien, soms, hier en daar, 

hoe er steeds meer mensen komen 

die niet vechten met elkaar. 

Die de wegen gaan van God, 2x 

tot de aarde hemel wordt 

 

 

 



Woorden van zending en zegen 

a.: 

 
 

Orgelspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDEWERKERS AAN DE DIENST: 

Voorganger: Ruth Pruis 

Organist: Gjalt van der Meulen 

Zanggroep o.l.v. José van Dijken 

Piano: José van Dijken  

Lectrix: Mirjam van Velzen van Lohuizen 

Oudeling van dienst: Tineke Veenstra 

Diaken van dienst: Hilbert Annen 

Beeld: Hessel Boersma 


