
   

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Liturgie op zondag 20 maart 2022 “Fryslân foar Rwanda”  

09.30 uur De Schutse te Appelscha. 
Ouderling van dienst: Jasper Stimm 
Diaken van dienst: Anke Groen 
Kerk TV: Harko Rutgers en Trijnie Profijt 
Organist: Wim Boer 
Lector: Adri Moes 
Thema: Bron van Licht 
M.m.v. Eva Vrolijk, consulent van Kerk in Actie 
Voorganger: ds. Wieger Baas 
 
Orgelspel 
 
Kerkenraad komt binnen 
 
Welkom en mededelingen 
 aansteken van de liturgiekaars 
 
Handdruk 
 
aansteken van de blauwe kaars als teken van onze 
verbondenheid met Rwanda 
 
Woord bij deze blauwe kaars 
 
Samenzang NLB lied 72: 2, 4, 6 
72:2 
Zolang de zon des daags zal rijzen, 
de maan schrijdt door de nacht, 
moet al het volk hem eer bewijzen, 
hem loven elk geslacht. 
Hij moge mild zijn als de regen, 
het land tot lafenis. 
Vrede zal bloeien allerwegen, 
totdat geen maan meer is. 
 
72:4 
Hij zal de redder zijn der armen, 
hij hoort hun hulpgeschrei. 
Hij is met koninklijk erbarmen 
hun eenzaamheid nabij. 
Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 
die zijn in vrees verward. 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
Hij draagt hen in zijn hart. 
 
72:6 
Bloeie zijn naam in alle streken, 
zolang de zon verrijst. 
Zijn koningschap zij ons een teken 
dat naar Gods toekomst wijst. 
Dat opgetogen allerwegen 
de volken komen saam, 
elkander groetend met de zegen 
van zijn doorluchte naam. 
 
Stilte 
 

Bemoediging 
V: Ik sla mijn ogen op naar de bergen,  
     van waar komt mijn hulp? 
A: Onze hulp komt van de Levende 
V: die hemel en aarde gemaakt heeft 
A: die trouw is tot in eeuwigheid 
V: die recht doet aan de verdrukten 
A: die brood geeft aan de hongerigen 
V: die de gevangenen bevrijdt 
A: die de blinden doet zien 
V: die de gebogenen opricht 
A: die de rechtvaardige liefheeft 
V: die de vreemdelingen beschermt  
     wees en weduwe staande houdt 
A: maar wie kwaad doen, richt hij te gronde 
V: De Levende is koning tot in eeuwigheid 
A: God van geslacht op geslacht. Halleluja 
 
Groet 
Voorganger:  Vrede zij u allen 
Allen:   De wereld zij vrede 
 
Liet Ferbûn fan bern 
https://www.youtube.com/watch?v=Qj1XVGQOSu8 
Melodie: Evangelische Liedbundel nr. 374 
‘O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond’ring  
de wereld zie die U hebt voortgebracht’ 
1.  
Ferbûn as bern fan God út alle lannen, 
elk is yn tel, net minder as in oar. 
Mei goed ferskaat oan kleur en taal, sa sjonge 
wy it ferhaal fan Jezus mei elkoar. 
  
Refrein:  
It is jo trou, o God, dy’t ús ferbynt, 
dy’t hope jout, dy’t útkomst biedt. 
It is jo leafde, God, dy’t oer ús skynt, 
ús leauwen bout, ús libben liedt. 
  
2. 
Wy gean op paad, as mienskip fan de Heare 
en sjong_yn koar it liet fan syn ferbûn. 
En op de wei dy’t troch in tsjust’re wrâld rint 
skynt ús it ljocht, troch God syn wurd ús jûn. 
  
Refrein 
  
3. 
Wy krije krêft dy’t ús ferbynt as minsken. 
Wy gean op reis, as freonen hân yn hân. 
En it ferhaal fan hoop’ en goede winsken 
nimt ús op wei nei Gods beloofde lân. 
  
Refrein 
 
Een kort fragment over Mamma Rose 
Facebook
 https://www.facebook.com/kerkinactie/videos/
2264454513794126/ 
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Gedicht 
Als levens verloren gaan en families verdeeld worden 
God, troost hen die verdriet hebben 
Als huizen verwoest en dromen kapot gemaakt 
worden,  
Geef de kwetsbaren onderdak.  
 
Als mensen op de vlucht slaan en hoop verdwijnt,  
Breng kalmte en rust te midden van angst.  
Waar paniek overheerst en moed ontbreekt,  
Herstel de kracht voor allen die doorgaan.  
 
En als mensen het uitroepen,  
Heer, open onze oren om te horen,  
Ons verstand om te begrijpen  
En ons hart om te reageren  
Met compassie en medeleven. 
Uit: In God’s Hands. Common Prayer for the World.  
World Council of Churches  
 
Inleidende woorden 
 
Poster bij deze derde zondag van de 40dagentijd 

 
In de Bijbel lezen we Psalm 72  
721 Van Salomo. 
Geef, o God, uw wetten aan de koning, 
uw gerechtigheid aan de koningszoon. 
2 Moge hij uw volk rechtvaardig besturen, 
uw arme volk naar recht en wet. 
3 Mogen de bergen vrede brengen aan het volk 
en de heuvels gerechtigheid. 
4 Moge hij recht doen aan de zwakken, 
redding bieden aan de armen, 
maar de onderdrukker neerslaan. 
5 Moge hij leven zolang de zon bestaat, 
zolang de maan zal schijnen, 
van geslacht op geslacht. 
6 Moge hij zijn als regen die valt op kale akkers, 
als buien die de aarde doordrenken. 
7Moge in zijn dagen de rechtvaardige bloeien, 
de vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat. 
8 Moge hij heersen van zee tot zee, 
van de Grote Rivier tot aan de einden der aarde. 
9 Laten de woestijnbewoners voor hem buigen, 
zijn vijanden het stof van zijn voeten likken. 

10 De koningen van Tarsis en de kustlanden, 
laten zij hem geschenken brengen. 
De koningen van Seba en Saba, 
laten ook zij hem schatting afdragen. 
11 Laten alle koningen zich neerwerpen voor hem, 
alle volken hem dienstbaar zijn. 
12 Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept, 
wie zwak is en geen helper heeft. 
13Hij ontfermt zich over weerlozen en armen, 
wie arm is, redt hij het leven. 
14Hij verlost hen van onderdrukking en geweld, 
hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
15Leve de koning! Men zal hem goud van Seba schenken, 
zonder ophouden voor hem bidden, 
hem zegen toewensen, dag aan dag. 
16 Er zal overvloed van koren zijn in het land, 
zelfs op de toppen van de bergen. 
Rijpe aren zullen golven als de bossen van de Libanon. 
Vanuit zijn stad zal voorspoed ontluiken 
als jong groen op de aarde. 
17 Zijn naam zal eeuwig bestaan, zijn naam 
zal voortleven zolang de zon zal schijnen. 
Dankzij hem zal men zich gezegend noemen, 
en alle volken prijzen hem gelukkig. 
18Geprezen zij God, de HEER, 
de God van Israël. 
Hij doet wonderen, Hij alleen. 
19Geprezen zij zijn luisterrijke naam, voor eeuwig. 
Moge zijn luister heel de aarde vervullen. 
Amen, amen. 
20Hier eindigen de gebeden van David,  
de zoon van Isaï. 
 
Een Rwandees antwoord: 
https://www.youtube.com/watch?v=_y1r3I65DW0  
 
ds is kort aan het woord 
 
daarna neemt Eva het over en vertelt Eva verder 
 
Gedachten bij de geloofsgemeenschap in Rwanda 
Foto’s bij het verhaal 
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Orgelspel 
 
Samenzang NLB Lied 1008: 1, 2, 3 
1008:1 
Rechter in het licht verheven, 
koning in uw majesteit, 
louter ons geringe leven, 
scheld ons onze schulden kwijt, 
laat uw vleugelen ons omgeven, 
troost ons met uw tederheid. 
1008:2 
Hoor de bittere gebeden 
om de vrede die niet daagt. 
Zie hoe diep er wordt geleden, 
hoe het kwaad de ziel belaagt. 
Zie uw mensheid hier beneden, 
wat zij lijdt en duldt en draagt. 
1008:3 
Houd wat Gij hebt ondernomen, 
klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eindelijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 
 
“Ik geloof in God als kracht” 
Ik geloof in mijn God als de kracht, 
Die het licht ontsteekt, waar het duister is, 
Die weer glans aanbrengt, waar geen luister is, 
Die een vuurvlam is in de nacht. 
 
Ik geloof in mijn God als de bron, 
Van waaruit alles leeft wat geboren is, 
Die weer thuisbrengt wat ooit hier verloren is, 
Die het woord sprak, waarmee het begon. 
 
Ik geloof in mijn God als het doel 
Van de voeten die hier op aarde staan, 
Van de dromen die door alle landen gaan, 
Van de zoektochten van het gevoel. 
 
Ik geloof in mijn God als de stem, 
Die de wereld naar toekomst en vrede leidt 
En de globalisering, zo lang verbeidt, 
Van geloof, hoop en liefde door Hem. 

(Alfred C. Bronswijk) 
 
 
 

 

Gebeden  
 
Collecten 1. Rwanda; 2. Kerkbeheer 
 
Zie: 
https://drive.google.com/file/d/1Lu96rhD1zinpiouO-
Plp3SuRTWznjL3N/view?usp=sharing  
 
Slotlied NLB Lied 150a 
150a:1 
Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 
 
150a:2 
Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
 
150a:3 
Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
 
150a:4 
Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 
 
Wegzending en Afrikaanse zegenwoorden 
 
V: Moge God met u zijn! 
A: Moge u met God zijn! 
V: Moge uw pad vrij zijn van gevaar! 
A: Moge u bewaard blijven voor tegenslag! 
V: Moge God u vrede schenken! 
A: Moge u goedheid op uw weg vinden! 
V: Moge God voor u zorgen! 
A: Moge God met u wandelen! 
V: Moge God zijn met hen die achterblijven! 
A: Moge God u door de nacht leiden! 
V: Moge u met God blijven! 
A: Amen! 
 
orgelspel 
 
Tijdens de koffie is er ruim tijd om onze vragen te 
stellen en elkaar te ontmoeten.  
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