
Orde van de dienst op zondag 7 november 2021 
 

Gezamenlijke ZWO-dienst 
 
Welkom  
Zingen: Intochtpsalm 89: 5 en 6  
 
Stil gebed 
Bemoediging en Groet 
 
Zingen: Psalm 89: 7  
Gebed 
 
Wat is ZWO ook alweer…? 
Lied: “Toen ik naar mijn naaste zocht” (Evangelische Liedbundel 402: 1, 4, 5 en 6) 
 

1 
Toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij? Waar was jij? 
Toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij? 
 
Refrein 
En ik vraag je niet naar huidskleur, naar geloof of naar je naam. 
Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij? 
 
4 
Toen ik dorst en honger had, waar was jij? Waar was jij? 
Toen ik dorst en honger had, waar was jij?                                    
 
Refrein 
En ik vraag je niet naar huidskleur, naar geloof of naar je naam. 
Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij? 
 
5 
Ik was ziek en vroeg om hulp, waar was jij? Waar was jij? 
Ik was ziek en vroeg om hulp, waar was jij?                                   
 
Refrein 
En ik vraag je niet naar huidskleur, naar geloof of naar je naam. 
Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij? 
 
6 
Overal waar jij zult zijn, zal Ik zijn, zal Ik zijn. 
Overal waar jij zult zijn, zal Ik zijn. 
 
Refrein 
En ik vraag je niet naar huidskleur, naar geloof of naar je naam. 
Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij? 
 

  



Filmpje: Groeten uit Rwanda 
Gebed om het licht van Gods Geest 
 
Zingen met de kinderen: “Als je veel liefde hebt voor elkaar…”  
 

1 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
vallen de dromen in duigen. 
Dromen van vrede worden niet waar, 
kwaad is niet om te buigen.                     
 
Refrein 1 
Maar als je liefde hebt voor elkaar, 
leef je op door Gods gloria. 
Als je veel liefde hebt voor elkaar, 
leef je op door Gods gloria. 
 
2 
Als je geen antwoord geeft op verdriet, 
zullen de tranen niet drogen. 
Als je het leed in de wereld niet ziet, 
worden Gods woorden verbogen. 
 
Refrein 1 
Maar als je liefde hebt voor elkaar, 
leef je op door Gods gloria. 
Als je veel liefde hebt voor elkaar, 
leef je op door Gods gloria. 
 
3 
Als je geen oog hebt voor het gemis, 
als je geen brood weet te delen, 
denk dan aan Jezus die brood en die vis, 
uit liefde deelde met velen. 
 
Refrein 2 
Als je dus liefde hebt voor elkaar, 
vier je samen Gods gloria. 
Als je veel liefde hebt voor elkaar, 
vier je samen Gods gloria. 

 
Lied: Kinderen uit Rwanda 

(De kinderen mogen naar de Kindernevendienst)  
 
  



Schriftlezingen: 
Jesaja 58: 6 – 10 
Mattheus 25: 31 – 40  
Mattheus 28: 18 – 19  

 
Verkondiging 
Zingen: “Ferbûn as bern” (melodie: “O Heer, mijn God, wanneer ik in verwondering”) 
 

1 
Ferbûn as bern, fan God út alle lânnen, 
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 tsjustre wrâld rint, 
skynt ús it ljocht troch God Syn Wurd ús jûn. 
 
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. 
 
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 
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. 

 
Dankgebed en voorbeden 
Geloofsbelijdenis 
Diaconaal moment 
Zingen: Slotlied 838: 1, 2 en 3  
Zegen 


