
Welkom 
 
 
Woorden bij aansteken van de kaarsen 
 
 
Openingslied280: 1, 2, 4, 5, 7: De vreugde voert ons naar dit huis 
 
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. 
 

2 Dit huis van hout en steen, dat lang, 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt, 
van wie zijn voorgegaan. 
 

4 Zal dit een huis, een plaats zijn waar, 
de hemel open gaat, 
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. 
 

7 Dit huis slijt met ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht, 
die wie hier schuilen verder leidt, 
tot alles is volbracht. 
 
 
Tekst: Sytze de Vries,  
melodie: Willem Vogel   
 
 
 

 
 
 
Stemmen uit Vanuatu 
Drie kinderen vertellen iets over hun leefsituatie in Vanuatu. 
 
 
Lied 568: Ubi caritas et amor 
 

Ubi caritas et amor,  
ubi caritas, Deus ibiest. 

Vertaling: Waar vriendschap en liefde is, daar is God. 
 
 
Korte toelichting op de lezing 
 
 
Lezing – Mattheüs 7: 24 – 27 
24Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden 
met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. 25Toen het begon te 
regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van 
alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een 
rots. 26En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan 
vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand. 
27Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen 
opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er 
bleef alleen een ruïne over.’ 
 
 
Moment van stilte 
 
 
  



Lied802:1, 3, 4 en 6: Door de wereld gaat een woord 
 
1 Door de wereld gaat een woord 

en het drijft de mensen voort: 
"Breek uw tent op, ga op reis, 
naar het land, dat Ik u wijs." 

Refrein:  Here God, wij zijn vervreemden, 
door te luist' ren naar Uw stem. 
Breng ons saam met Uw ontheemden, 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 

3 Menigeen ging zelf op pad, 
daar hij thuis geen vrede had. 
Eeuwig heimwee spoort hem aan, 
laat ook hem het woord verstaan. 
Refrein 

4 Door de wereld klinkt een lied, 

tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang, 
richten pelgrims hun gezang. 
Refrein 
 

6 Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
"Breek uw tent op, ga op reis, 
naar het land, dat Ik u wijs." 
Refrein 
 
 
Tekst: Jan Wit, melodie: Wim ter Burg 
 

 
 
 
Gebeden 
Laten wij ons in gebed verenigen met de mensen in Vanuatu en wereldwijd. 
 
Bidden wij samen wereldwijd het gebed, dat ons gegeven is: 

Onze Vader in de hemel,  
laat Uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen  
en 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 hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was. 
en breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
want aan U behoort het Koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 
Amen. 

 
 
Lied416: 1 en 2: Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
1 Ga met God en Hij zal met je zijn 

jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

2 Ga met God en Hij zal met je zijn 
bij gevaar, in bange tijden 
over jou Zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Tekst: JerehmiahRankin, muziek: Ralph Vaughan Williams 
 
 
Zegenbede 
 


