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Thema:  
Hoe zullen we het lied van de Heer zingen in een vreemd 
land?          
 
Perspectief op de dienst:  
Een vreemd land binnengaan, terwijl je dat niet wilt, dat is 
spannend en lastig. Je voelt je vervreemd. Wij voelen ons 
vervreemd nu we in de kerk niet kunnen zingen. Hoe kun je 
dan toch geloven, het lied van de Heer zingen? Die vraag is niet 
nieuw, Daniël zag zich aan het vreemde hof ook voor de vraag 
gesteld hoe hij daar God kon dienen. Hoe ging hij er mee om? 
En kan deze ervaring van vervreemding ons misschien ook 
openen voor de ervaringen van de 70 miljoen mensen die op de 
vlucht zijn in de wereld? 
 
Voor de dienst: het New Life Choir ( bestaande uit 
vluchtelingen) zingt het lied  ‘Mag ik dan bij jou’  
                                                     
Welkom door de ouderling van dienst 
We horen lied 216:  Dit is een morgen 
 
Aanvangswoord en drempelgebed, met lied 298 
We bidden dit in beurtspraak:  voorganger - allen 



Gebed om ontferming, middels een lied uit de Missa 
Criolla uit Zuid-Amerika:  Heer, ontferm u over ons 
 
Gebed van de zondag  
 
We lezen uit de Bijbel: Daniël 1: 3-17 
 
We luisteren en kijken naar psalm 137: 1-4 en  
psalm 19: 15  ‘By the rivers of Babylon’ – Boney M 
 
We lezen uit de Bijbel: Handelingen 10: 34 -36 
 
We horen lied 642: 1, 2, 7 en 8   Ik zeg het allen  
 
Overweging 
gevolgd door moment van stilte 
 
We luisteren naar lied 809:  Blijf niet staren 
 
Aandacht voor de online collecte 
 
Dankgebed en voorbeden,  
afgewisseld met lied 1011 (gespeeld) 
Da pace Domine – Geef vrede o God in onze dagen 
 
stil gebed  
 
Het Onze Vader wordt gespeeld: lied 371 
 
Uitzending en zegen (staande) 
 
Orgelspel (allen gaan weer zitten) 
 
Bijpraatmoment: Dick Hogenkamp, voorzitter van de 
Kerkenraad, praat u/jou even bij 
 
 

(willen de kerkgangers svp blijven zitten?) 
 


