
Almenum, zondag 5 februari 2023,  
9.30 uur, ZWO-dienst 
Voorganger:  ds T.G. van der Linden 
Ouderling:  Aagje Wouda 
Lector:   Chris Wijbenga 
Organist:  Eeuwe Zijlstra  
m.m.v. leden van de ZWO-groep 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
Welkom  
 
Aansteken kaarsen + Moldaviëkaarsen 
Zingen:  Psalm 98: 1 en 3 
1. Zing een nieuw lied voor God de Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zing voor de Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
3. Laat heel de aarde een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Psalm 98: 4 
4. Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken wees verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 
 
Moldavië – toelichting 
 
Kyriegebed, door Ytie Nijdam 
Ga met ons vandaag 
Met het besef van uw aanwezigheid 
dat elke duisternis verjaagt 
en onze angsten overbodig maakt 
Wees bij ons vandaag 
Opdat wij de ander tot helper zijn, 
met liefdevolle handen 
en een aandachtig luisterend hart. 
Zegen ons vandaag 

Met open ziende ogen 
en met moedige schreden, 
om ons steeds te bewegen op de wegen van 
vrede. 
 
Stimuleer ons vandaag 
Zodat wij hoop voeden en hoop geven 
Tegen alle hopeloosheid van de wereld in 
Als een kaars op een kandelaar, 
Met de lichtechtheid van het geloof. 
Amen 
 
Zingen: Lied 275 
1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
en hoe onzegbaar ons nabij. 
Gij zijt gestadig met ons bezig, 
onder uw vleugels rusten wij. 
 
2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo menselijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 
3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 
4. Gij zijt in alles diep verscholen, 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd. 
 
5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 
 
Filmpje Bethania - Moldavië 
 
Gesprek met de kinderen 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed  
 
Schriftlezing, afgewisseld met Psalm 81 
 
* Lezing: Jesaja 43: 9-13 
 
Zingen Psalm 81: 7  
 
Luister, welk bevel 
Ik u in wil scherpen. 
Hoor Mij, Israël! 
Laat geen vreemde god, 
laat geen vreemd gebod 
ooit u onderwerpen! 



 

 

* Lezing: I Kor. 2: 1-5 
 
8. Ik ben Hij-die-is: 
God wil Ik u wezen. 
Uit de duisternis 
van de slavernij 
maakte Ik u vrij: 
hebt gij nog te vrezen? 
 
* Lezing :Matth. 5:13-16  
 
9. Leef uit mijn verbond. 
Vraag van Mij vrijmoedig. 
Open wijd uw mond. 
Al wat u ontbreekt, 
al waar gij om smeekt 
geef Ik overvloedig. 
 
Verkondiging 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Orgelspel 
 
Antwoordlied:  Lied 838: 1, 2 en 3 
1. O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
 
2. Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 
 
3. Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 
 
Gedicht, door Elly de Wind 

 
Wat vraagt de Heer nog meer van ons 
dan dat wij recht doen en trouw zijn 

en wandelen op zijn weg? 
 

Wat vraagt de aarde meer van ons 
dan dat wij dienen en hoeden 
als mensen naar Gods beeld? 

 
Wat vragen mensen meer van ons 
dan dat wij breken en delen 
als ons is voorgedaan? 

 
Het is de Geest die ons beweegt 
dat wij Gods wil doen en omzien 
naar alles wat er leeft 

William Livingstone Wallace 
                              vertaling Wim van der Zee 

 
Moment van gedenken:  
mw. Hannie Wijbenga-Broersma 
aansluitend zingen: 
 
Zingen: Lied 23-b: 1 
De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waat'ren der rust. 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
 
Collecte 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
De frede fan God ( La Paz del Senor ) 
1. De frede fan God, genede fan God, 
De leafde fan God sil die liede. 
Ja, Hy hâldt dy fêst, jout útsjoch en rést. 
Gjin kwea kin dy fan Him skiede. 
 
2. Fertrou dan syn Geast en wol alderearst 
de striid foar gerjochtichheid stride. 
Dan rinst yn it ljocht op wegen fan rjocht, 
op wegen fan hielens en frede. 
 
3. De frede fan God, genede fan God, 
de leafde fan God sil ús liede. 
Ja, Hy hâldt ús fêst, jout útsjoch en rêst. 
Gjin kwea kin ús fan Him skiede. 
 
Zegen (3x Amen)  
 
Orgelspel 


