
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 3 november 2019 

Gezamenlijke dienst van ZWO  
 

M.m.v.  Ds. Celestin uit Rwanda 

Thema:  Overwin het kwaad door het goede 

 

 

Welkom en mededelingen door een lid van de kerkenraad 

Stilgebed 

 

Intochtslied: Psalm 86: 4 en 5 Leer mij naar uw wil te handelen 

 

4   Leer mij naar uw wil te hand'len, 

 laat mij in uw waarheid wand'len. 

 Voeg geheel mijn hart tezaam 

 tot de vrees van uwe naam. 

 Heer mijn God, ik zal U loven, 

 heffen 't ganse hart naar boven. 

 Ja, uw naam en majesteit 

 loof ik tot in eeuwigheid. 

 

5   Gij zijt groot en zeer verheven, 

 Gij doet wond’ren aan ons leven. 

 Gij zijt God, ja Gij alleen, 



 goedertieren om ons heen. 

 Heer, Gij hebt mij aangenomen, 

 mij weer tot het licht doen komen 

 uit de diepten van de dood. 

 Ja, uw goedheid is zeer groot. 

 

Bemoediging en groet 

 

Openingswoord door ZWO 

 

Zingen: Fryslân foar Rwanda (melodie: O, Heer, mijn God…)  

 

Gebed door ZWO 

 

Zingen: Lied 305 Alle eer en alle glorie 

 

1 Alle eer en alle glorie 

 geldt de luisterrijke naam! 

 Vier de vrede die Hij heden 

 uitroept over ons bestaan. 

 Aangezicht vol van licht, 

 zie ons vol ontferming aan! 

 

2 Alle eer en alle glorie 

 geldt de Zoon, de erfgenaam! 

 Als genade die ons toekomt 

 is Hij onze nieuwe naam. 

 Licht uit licht, vergezicht, 

 steek ons met uw stralen aan! 

 

3 Alle eer en alle glorie 

 geldt de Geest die leven doet, 

 die de eenheid in ons ademt, 

 vlam, die ons vertrouwen voedt! 

 Levenszon, liefdesbron, 

 maak de tongen los voorgoed! 

 

Gebed 

  



Kindermoment: filmpje van Kerkinactie:  

   Iris uit Rwanda maakt kunst met koeienpoep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar 

 

Schriftlezing: Romeinen 12: 9 – 21 in het Rwandees door ds. Celestin 

 

9 Jullie liefde voor elkaar moet echt zijn. Blijf ver weg van alles wat slecht is, en 

houd vast aan alles wat goed is. 10 Houd van elkaar zoals broers en zussen van elkaar 

houden. Laat altijd zien dat je respect hebt voor de ander. 

11 Doe dat met heel je hart, laat de heilige Geest in je werken, en dien God, de Heer. 

12 Laat zien dat je blij bent omdat je op God vertrouwt. Houd vol als je in moeilijkhe-

den komt, en blijf altijd bidden. 13 Steun de christenen die hulp nodig hebben. En 

ontvang ze hartelijk in je huis. 14 Als mensen je in moeilijkheden brengen, bid dan 

voor hen. Vraag God niet om hen te straffen, maar bid voor hen. 

15 Jullie moeten altijd met elkaar meeleven, in vreugde en in verdriet. 16 Vergeet nooit 

dat jullie als christenen allemaal gelijk zijn. Je moet jezelf niet belangrijker vinden 

dan anderen. Wees tevreden met een onbelangrijke plaats, en wees niet eigenwijs. 

17 Als iemand je kwaad doet, doe hem dan geen kwaad terug. Maar laat aan alle men-

sen zien dat jullie het goede willen doen. 18 Doe je uiterste best om met iedereen in 

vrede te leven. 19 Beste vrienden, neem geen wraak op anderen. Laat het straffen over 

aan God. Want in de heilige boeken zegt God: «Ik ben het die straft. Ik geef ieder 

mens wat hij verdient.» 20 Dus als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als 

hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Daarmee laat je zien dat niet jij, maar God 

hem zal straffen. 

21 Laat je niet overwinnen door het kwaad. Maar overwin het kwaad door het goede. 



 

Zingen:  Hemelhoog 715 De grote dag breekt weldra aan  

  (melodie: O Heer die onze Vader zijt) 

 

1  De grote dag breekt weldra aan, 

 het einde van de tijd. 

 Weest nuchter hier in uw bestaan 

 en houdt in de gebeden aan 

 in hoge waakzaamheid. 

 

2  Van liefde zij uw hart vervuld, 

 een vuur, nooit uitgewoed. 

 Een liefde die verdraagt en duldt, 

 de zonden toedekt en de schuld 

 elkaar vergeven doet. 

 

3  Uw huis sta open, welgemeend; 

 betoont u steeds gastvrij. 

 Dient naar uw gave iedereen, 

 beheert wat God u heeft geleend, 

 genade velerlei. 

 

4  Laat als u spreekt uw woord steeds zijn 

 een echo van Gods stem 

 en laten diensten groot en klein 

 een weerschijn van Gods daden zijn, 

 verricht in kracht van Hem. 

 

5  In alles zij God eer gebracht, 

 aan Hem de lof gewijd. 

 Hij schenkt in Christus u de kracht, 

 Hem zij de heerlijkheid, 

 de macht tot in al' eeuwigheid.  

 

Verkondiging 

 

  



Zingen: Lied 838: 1, 3 en 4 O grote God die liefde zijt 

 

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.  

 

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.  

 

4 Wij danken U, o liefde groot,  

 dat Christus is gekomen.  

 Wij hebben in zijn stervensnood  

 uw diepste woord vernomen.  

 Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht  

 en het wordt overal volbracht  

 waar liefde wordt gegeven,  

 wij uit uw liefde leven.  

 

Ds. Celestin vertelt over jongeren en kerk in Rwanda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meer dan 70% van de Rwandese bevolking is onder de 30 jaar.  

Welke uitdagingen brengt dit met zich mee voor de jongeren? 

 

Welke rol neemt die kerk hier in aan? 

 

Wat raakt u het meest in het werk met jongeren? 

 

 

Zingen: Lied 969 In Christus is noch west noch oost 

 

1   In Christus is noch west noch oost 

 in Hem noch zuid noch noord, 

 één wordt de mensheid door zijn troost, 

 de wereld door zijn woord. 

 

2   Tot ieder hart, dat Hem behoort, 

 met Hem gemeenschap vindt. 

 De dienst aan Hem is 't gouden koord 

 dat allen samen bindt. 

 

3   Geliefden, sluit u dan aaneen, 

 vanwaar en wie g’ ook zijt; 

 als kind’ren om uw Vader heen, 

 en Christus toegewijd. 

 

4   Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 

 Hem prijzen west en oost. 

 Aan Christus hoor de wereld wijd, 

 in Hem is zij vertroost. 

 

Dankgebed door ZWO   

 

Toelichting op de collecte vanuit de ZWO 

 

 

Collecten  

 

 

Zingen: Lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn 

 

1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 

 jou nabij op al je wegen 

 met zijn raad en troost en zegen. 

 Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 



2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

 bij gevaar, in bange tijden, 

 over jou zijn vleugels spreiden. 

 Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

 in zijn liefde je bewaren, 

 in de dood je leven sparen. 

 Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 

 tot wij weer elkaar ontmoeten, 

 in zijn naam elkaar begroeten. 

 Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 

Zegen 

 

 


