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U hebt nog een 
liedboek nodig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger: ds. Jaap van der Windt 
Organist: Kees Nottrot  
ZWO: Piertje Kruithof en Christina Greijdanus 
  



Welkom door een lid van de kerkenraad 
Stil gebed 
 
Intochtslied: Psalm 72: 1, 2, 4 
 
 

1 
Jou no jo rjocht de kening, Heare, 
dat hy ús wiis bestjoert. 
Wol jo gerjochtichheid him leare, 
dan wurdt it libben goed, 
dan leit oer alle bergen frede; 
as hy syn folk befrijt, 
tille de hichten fan genede, 
om't nimmen ûnrjocht lijt. 
 
2 
Syn ryk bestiet salang't de sinne 
syn gloede jout en glâns; 
it bliuwt troch alle tiden hinne 
en wint de ieuwen lâns. 
Ja, 't sil oer de_ierde rûze_en reine, 
en yn syn dagen tynt 
it hillich rjocht mei frede_en seine 
salang't de moanne skynt. 
 
4 
Hy nimt de earmen yn beskerming, 
en dy't gjin helper hie 
mei tidigje op syn ûntferming; 
by him is rêst en rie. 
Har lijen kin er net ferneare, 
har leed begeart er net, 
har triennen moatte him oandeare, 
har dea giet him oan 't hert. 
 

 
  

Welkom op z’n Rwandees met zingen: ‘Dit is de dag’ 
 

Dit is de dag, dit is de dag  
die de Heer ons geeft,  
die de Heer ons geeft   
wees daarom blij,  
wees daarom blij,  
en zing verheugd  
en zing verheugd  
dit is de dag  
die de Heer ons geeft   
wees daarom blij  
en zing verheugd  
dit is de dag, dit is de dag  
die de Heer ons geeft  
 
 

Inleidende woorden vanuit de ZWO  
 
Gebed van verootmoediging 

Zingen: NL 864: 1, 3, 4, 5 
 
Gesprek met de kinderen: TamTam 
 
Zingen: NL 872 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Matteüs 18: 1-9  
1Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: ‘Wie is 
eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?’ 2Hij riep een 
kind bij zich, zette het in hun midden neer 3en zei: ‘Ik verzeker 
jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het 
koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. 4Wie zichzelf 
vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk 
van de hemel. 5En wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, 
neemt mij op. 6Wie een van de geringen die in mij geloven van de 
goede weg afbrengt, die kan maar beter met een molensteen om 



zijn nek in zee geworpen worden en in de diepte verdrinken. 7Wee 
de wereld met haar valstrikken. Het is onvermijdelijk dat er mensen 
ten val worden gebracht, maar wee de mens die de valstrik zet! 8En 
als je hand of je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan 
af en werp hem weg: je kunt beter verminkt of kreupel het leven 
binnengaan dan in het bezit van twee handen of twee voeten in het 
eeuwigbrandend vuur geworpen worden. 9Brengt je oog je op de 
verkeerde weg, ruk het dan uit en werp het weg: je kunt beter met 
één oog het leven binnengaan dan in het bezit van twee ogen in het 
vuur van de Gehenna geworpen worden. 

 
Zingen: NL 745: 2 
 
Verkondiging 
 
Zingen: NL 723 
Pastorale mededelingen  
Dankgebed en voorbeden 
Inleiding op de collecte vanuit de ZWO 

 
Collecten 

Rwandees gedicht - Hoe groot de liefde 
(oorspronkelijke titel: Mbeg'urukundo) 
  

Hoe groot de liefde 
van onze Here 
Wie kan bevatten 
hoe groot zij is? 
Zij reikt voorbij de 
zon, maan en sterren 
daalt af in hel'vuur 
en duisternis 
Door haar kwam Jezus 
naar onze aarde 
en gaf vermoeiden 
Zijn rust 
en wordt nog elke 
zoon ooit verloren 
bij thuiskomst 
welkom gekust 
 
Ook als we zeeën 
vol schrijfinkt hadden 
met alle luchten 
als ons papier 
en alle planten ons 
schrijfwaar waren 
dan werd ons schrijfsel 
nog steeds summier 
Beschreef een ieder 
op onze aarde 
Gods liefde met veel 
geduld 
Voor 't werk compleet was 
zou de zee droog zijn 
en onze lucht overvuld 
 

 



Slotlied: Rwanda-lied  
(tekst: Marten Kamminga, melodie: Hoe groot zijt Gij) 
 

1.  
Wat een besef Gods kind te mogen wezen,                                                              
je doet er toe en bent nooit echt alleen,                                                                                    
nooit onbeduidend: niemand wordt vergeten,                                                                                   
in het verhaal van Jezus zijn we één. 
 
Refrein:   
Wij zijn verbonden met hier ver vandaan,                                                                                                        
om met elkaar De Weg te gaan                                                                 
Verbonden in de blijdschap en de rouw.                                                                                       
Mensen van hoop: God blijft ons trouw. 
 
2. 
Wat een besef: de kracht zit in het samen,                                                                                    
Wij zijn geworteld in dezelfde grond,                                                                                                                                          
Wij krijgen kracht om bergen te verzetten,                                                                                  
wij zijn verenigd in een hecht Verbond. 
Refrein 
 
3. 
Een zoutend zout zijn wij op deze aarde                                                                                      
met ons geloof klein als het mosterdzaad,                                                                                    
Het is genoeg, God zelf zal ons gebruiken                                                                                        
als Hij door ons de wereld bloeien laat.  
Refrein 

 
 

Zegen  
 

 

 

 
Kijk u eens op de site van Kerk in Actie:  
Fryslân foar Rwanda  
https://www.kerkinactie.nl/projecten/friesland-voor-rwanda  
 
 
 
EO Metterdaad maakte in 2018 diverse tv-uitzendingen over 
Mwana Ukundwa: 
1. Uitzending over Moeder Rose (10 min.) 
2. Uitzending Hulp voor aidswezen (25 min.) 
3. Uitzending over Brave (10 min.) 
4. Besmet vanaf de geboorte (25 min.) 
5. Lily & praatgroepen (korte en lange versie) 
https://metterdaad.eo.nl/rwanda/uitzendingen  
 

 
 


