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Voorganger: ds. Inge de Jong - Baerends 
Organist: Dick Hogenkamp 

        
Perspectief op de viering: Sinds 1995 gedenkt Duitsland de 
slachtoffers van het Nationaalsocialisme op 27 januari. Op die datum in 
1945 bevrijdde het leger van de Sovjets het vernietigingskamp 
Auschwitz. Men gedenkt opdat men niet vergeet, en dit nooit weer 
gebeuren zal. Mét de Duitse kerken lezen wij over de eerste 
broedermoord, uit Genesis 4, en richten ons hart en gebed op vrede voor 
allen die nu midden in een oorlog zitten. 
 



Muziek 
We verstillen  
 

Welkom door ouderling van dienst 
Zingen: lied 213: 1,2 en 5 Morgenglans der eeuwigheid 
 
Aanvangswoord en groet 
 v. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
 g. die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 v. die trouw blijft, telkens weer, 
 g. en niet opgeeft wat Hem voor ogen staat: 
     een wereld waar liefde woont.  
 v. U en jij, met vrede gegroet! 
 g. Zijn vrede ook met jou. 

 
Drempelgebed 
 v. …… door Jezus Christus onze Heer. 
 g. Amen.              (We gaan weer zitten)           
 
Zingen: lied 1010: 1 en 2 Geef vrede, Heer, geef vrede… 
 
Litanie voor alle slachtoffers van het nationaal -socialisme, en 
voor alle huidige oorlogsslachtoffers. 
Waarna we zingen:          Vol zorgen leggen wij…    
                                      S de Vries Liefste Lied van Overzee 

                                      1,2,3 en 6    
Vol zorgen leggen wij 
de wereld voor U neer, 
waar angst alom is, honger heerst, 
waar haat en nijd regeert. 
 
Niets lijkt een leven waard. 
Wat telt is winst, is macht, 
al heeft uw liefde totterdood 
ons tot elkaar gebracht. 
 

Zoveel ligt er in puin, 
de mensen zwaar verwond, - 
u toonde ons hoe al die pijn 
kan worden tot een bron. 
 
Kom, Geest, en maak ons nieuw, 
adem in ons de kracht 
die liefde zoekt en hoop verwekt 
tot alles is volbracht. 



 
Luister, kijk en verwonder je: Look at the world!  John Rutter 
        (Hierna gaan de kinderen naar de nevendienst) 

 
Gebed                              
 
Schriftlezing Genesis 4: 1 – 10 
 
Lied 32: 1 en 3   Heil hem wie God … 
 
Zingen: Schriftlezing: 1 Johannes 2: 7-11 BGT 
 
Zingen: lied 1005: 1 Nederlands, 2 Engels, 5 Nederlands 
 

Uitleg en verkondiging  
 
Stilte 
 
Zingen: Geest van heelheid, overstroom ons. 
              S de Vries, nr. 17 Liefste lied van overzee II 
 
Geest van heelheid, overstroom ons 
als het leven ons verwondt. 
Dompel pijn, verdriet en zonde 
in de diepten van uw bron. 

Moe zijn wij van al ons zoeken, 
ware rust geeft het ons niet. 
In U vinden wij een vrede 
die de wereld ons niet biedt. 
 
Levend water, blijf ontspringen 
stroom waaruit genezing vloeit, 
zodat wij onszelf hervinden 
en uw vrede in ons gloeit. 
Dat wij, in uw heil gedompeld, 
leven van uw zegening, 

tot wij het gelaat van Christus 
zien in vriend en vreemdeling. 
 
Maak ons tot de levensaders 
waardoor uw genezing vloeit, 
wamt de wereld raakt gespleten 
door de strijd die alom woedt. 
Geest die redt, blijf ons bewegen 
en leid onze bedding om 



tot de lopen samenstromen 
in uw oorsprong, in uw bron. 
                                                          De kinderen komen terug  

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Aandacht voor de collecte  
 
Zingen: lied 1014 in wisselzang; Geef vrede door…1.2.3.5 
              1 allen, 2 mannen, 3 vrouwen, 5 allen 
 
Wegzending en zegen, gevolgd door een gezongen 
             ‘Amen, amen, amen’ 
 

 


