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THEMA  'GODS BELOFTE '

ORDE VAN D IENST

Dit is de orde van dienst ter voorbereiding voor de viering met de mogelijkheid voor aantekeningen. Tevens 
zijn al diverse downloads beschikbaar waaronder de handreiking, overweging en de bladmuziek voor het 
lied dat speciaal voor deze viering geschreven is.

Uiteraard komen eind juli - begin augustus alle gedrukte, PowerPointpresentaties en grote 
downloadbestanden voor tijdens de viering beschikbaar.

Het thema voor de viering is afgeleid uit de tekst van Jeremia 29 : 11.

U ITLEG BIJ HET KUNSTWERK

Ontwerpster en maakster van het geborduurde kunstwerk 
Mrs Angie Fox, woont in Castle Donington, en is een expert op 
het gebied van borduren met vele technieken.

Zij gebruikte verschillende materialen om de symbolen van het 
thema te verwoorden;

Vrijheid: 
een open deur en weg naar een eindeloos uitzicht

Gerechtigheid:
gebroken ketenen

God’s vrede en vergeving: 
de vredesduif en de lelie die door de stenen heen breekt

Tot slot de regenboog boven alles als Gods teken van oneindige liefde.



Lezer 1
In het begin, toen God de hemel en de aarde maakte, zei God:
‘Laat er licht zijn’.

De eerste kaars wordt aangestoken.

Allen
God, die ons troost als een moeder en beschermt als een vader,
we steken een kaars van hoop aan en we bidden met alle mensen samen, dat 
Uw plannen en beloften zullen worden vervuld.

Lezer 1
Het volk, dat in het donker ronddwaalt ziet een groot licht.
Voor hen die leven in het land van diepe duisternis is een licht opgegaan.

Allen
God, wij bidden, dat wij in ons drukke bestaan de ruimte mogen vinden om te 
ontdekken, wat U doet in onze levens en in de wereld.
Mogen wij mensen zijn, die leven van hoop.

MOMENT  VAN STILTE

WELKOM  EN BEGROETING

Liturg 1
Welkom bij onze viering van de Wereldgebedsdag, die vandaag in alle delen 
van de wereld gehouden wordt. 
In onze organisatie van Wereldgebedsdag zijn er 7 regio's. Daarom steken we 
als teken van verbondenheid vandaag 7 kaarsen aan.

Ontvang de hartelijke groeten van de vrouwen uit Engeland, Wales en Noord-
Ierland. Wij zijn blij, dat er verschillen zijn in onze volken, die leven op de Britse
eilanden.

We hebben veel gemeenschappelijk, maar doordat er in de afgelopen jaren 
zoveel mensen hier zijn gekomen, zien we nu een grote verscheidenheid aan 
culturen en godsdiensten. Sommige mensen hebben we gevraagd om naar ons
toe te komen en vele anderen zijn gevlucht uit bedreigende situaties in hun 
land.

Wij willen de diversiteit in talen en culturen zeker behouden.
Ook in ons landschap zien we grote verschillen: van bergen tot moerasland en 
vruchtbare akkers en weiden.
Het thema vandaag is: Gods belofte, uit het boek Jeremia.
Laten we die tekst zien als bron van hoop voor ons allen.

Zingen - Geprezen zij God - Lied 150a  



Liturg 1
De profeet Jeremia leefde ongeveer 600 v.Chr. In een tijd van grote politieke 
crisis.

Het zuidelijk deel van Israël was veroverd door de Babyloniërs en een groot 
deel van de bevolking was weggevoerd in ballingschap naar Babel. Deze 
ballingen verlangden terug naar hun huis en hun land, maar hun toekomst leek
troosteloos.

Onze tekst is een deel uit de brief van Jeremia aan de ballingen. Hij zegt, dat 
het Gods plan is dat zij daar blijven en een nieuw leven opbouwen.

B IJBELLEZING  - JEREMIA  29: 4 – 14

Lezer 2
Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de 
ballingen, die Hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. ‘Bouw huizen
en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, ga huwelijken aan
en verwek zonen en dochters. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen.

Bid tot de Heer voor de stad, waarheen Ik jullie heb weggevoerd en zet je in 
voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei’.

Lezer 1
Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël: ‘Laat je niet 
misleiden door profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen. 
Zij dromen slechts, wat jullie wensen. Het zijn leugens. Ik heb hen niet 
gezonden’.

Lezer 2
Dit zegt de Heer: ‘Als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal Ik naar jullie omzien. 
Dan zal Ik mijn beloften vervullen door jullie naar Jeruzalem te laten 
terugkeren.
Mijn plan met jullie staat vast. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. 
Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Jullie zullen Mij aanroepen en tot Mij bidden en Ik zal naar jullie luisteren. Jullie
zullen Mij zoeken en ook vinden, als jullie Mij met hart en ziel zoeken. Ik zal mij
door jullie laten vinden en Ik zal in je lot een omkeer brengen. Ik zal jullie 
samenbrengen uit alle volken en jullie laten terugkeren naar Jeruzalem’, zegt 
de Heer.



Zingen - For Surely I Know the Plans - WDP EWNI 2022   
Tekst en Muziek: Lucy Hole

Vertaling:

Want ik ken zeker de plannen die ik voor je heb.
De Heer zei:

Ik ken zeker de plannen die ik voor je heb.
Plannen voor uw welzijn, plannen om u geen kwaad te doen,

En om je weer hoop te geven.
Want ik ken zeker de plannen die ik voor je heb.

De tweede kaars wordt aangestoken.

Allen
God, die ons troost als een moeder en beschermt als een vader.
We steken een kaars van hoop aan en we bidden met alle mensen samen, dat 
Uw plannen en beloften zullen worden vervuld.

SCHULDBELIJDEN

Liturg 1
God, U gaf het volk Israël de taak om te zorgen voor de stad, waar ze in 
ballingschap waren. Wij schieten vaak tekort in het zorgen voor Uw wereld en 
de mensen.
Wij bidden U om vergeving.

Liturg 2
Genadige God, wij belijden, dat wij te weinig aandacht hebben voor onze 
zusters en broeders in de wereld, die vandaag nog lijden onder de gevolgen 
van ons koloniale verleden. 
Wij vonden vaak ons leven belangrijker dan hun leven.
Genadige God, vergeef ons.



Allen
God vergeef ons door Uw genade.

Liturg 1
We denken aan Uw prachtige wereld en hoe we alles voor vanzelfsprekend 
hebben aangenomen, maar ook hoe wij de bronnen van de aarde hebben 
uitgeput. Wij schieten tekort in liefde voor onze broeders en zusters, dichtbij 
en ver weg.
Liefdevolle God, vergeef ons.

Allen
God vergeef ons door Uw liefde. Help ons goed te handelen, nu wij berouw 
hebben.

Liturg 2
Heilige Geest, verander onze harten, zodat we gaan leven en liefhebben, zoals 
Jezus, onze Heer, ons de weg heeft gewezen.

Allen
Amen.

STILTE

STEMMEN  VAN VROUWEN

Liturg 1
De mensen uit de tijd van Jeremia moesten leven op een plek, waar ze liever 
niet wilden zijn. Ook op onze Britse eilanden zijn veel mensen uit andere 
landen gekomen. In onze grote steden voelen zij zich toch vaak eenzaam 
tussen alle mensen.
Laten we hun verhalen horen.

Lina
Ik leef in armoede en ik heb niet altijd genoeg eten voor de kinderen.

Nathalie
Ik leef in angst, want mijn partner misbruikt mij, lichamelijk en geestelijk.

Emily
Ik leef alleen en geïsoleerd, ik ben oud en gehandicapt.

Zingen - Als alles duister is - Lied 139d

Een van de drie vrouwen steekt de derde kaars aan.

Allen
God, wij steken een kaars van de hoop aan en we bidden met alle mensen 
samen, dat Uw plannen en beloften zullen worden vervuld.

VERHALEN  VAN HOOP



Liturg 1
Soms zijn er tijden in ons leven, dat we ons op een plek bevinden, waar we niet
willen zijn, zoals de ballingen lang geleden, en dat we geen toekomst zien.
In de verhalen van deze vrouwen horen we, hoe Gods hulp in hun leven kwam 
als een zegen.
Lina
Mijn naam is Lina en ik help mijn zoon om zijn vier zonen op te voeden. Hij 
heeft geen werk en psychische problemen. Daardoor is er vaak te weinig geld 
voor de basisbehoeften.

Ik sla mijn eten vaak over, zodat ik wel eten heb voor de kinderen. Vijf jaar 
geleden waren de jongens op een bijeenkomst van de kerk. Sinds die tijd 
helpen mensen van de kerk ons met voedsel en met het huiswerk. Door hun 
liefde hebben wij een veilige plek. Zo had God een plan voor ons.
Ik dank God daarvoor.

Lina steekt de 4de kaars aan.

Nathalie
Ik was niet altijd bang als ik bij mijn man was. Maar ik was onzeker, want ik wist
niet, wat hij het volgende moment zou doen. Zijn onverschilligheid voor mij 
deed mij pijn. Ik werd een schaduw van de vrouw, die ik was. Toen ik zwanger 
was heeft hij mij zo hard geslagen, dat de baby te vroeg geboren werd en het 
was onzeker of de baby zou blijven leven. Toen sprak God tot mij, dat Hij 
aanwezig zou zijn. Mijn kind is nu 13 jaar en gezond en ik ben vrij van de man, 
die mij misbruikte. Ik ben niet langer bang, omdat God een plan met mij had.

Nathalie steekt de 5de kaars aan.

Emily
Ik had grote plannen voor mijn leven: studeren en lerares worden. Maar toen 
ik 16 jaar was kreeg ik een hersentumor en werd ik geopereerd. Het gevolg 
daarvan was, dat ik mijn gehoor kwijt ben. Ik was heel bang in mijn wereld van 
stilte. Liplezen vond ik heel moeilijk. Ik zat gevangen tussen de wereld van de 
horende en de dove mensen. Maar God had een plan met mij. Langzamerhand
heb ik mijn situatie aanvaard. Door het gebed werd mij steeds duidelijker, dat 
ik mijn verhaal kan gebruiken om te vertellen van Gods plannen. Zijn vrede en 
liefde hoor ik in mijn hart.

Emily steekt de 6de kaars aan.

Allen
God, wij steken een kaars van hoop aan en we bidden met alle mensen samen, 
dat Uw plannen en beloften vervuld zullen worden.

Zingen - Zolang wij ademhalen - Lied 657

Lezer 1
Jesaja 9: 1.
Het volk, dat in het donker ronddwaalt ziet een groot licht.



Lezer 2
Johannes 8: 12.
Jezus zei: ‘Ik ben het Licht van de wereld, wie Mij volgt zal nooit in het duister 
leven, maar het licht van het leven hebben’.

Liturg 1
Gods beloften van bevrijding en vergeving zijn vervuld in Jezus Christus. Hij is 
het licht, dat nooit kan worden gedoofd. Door Jezus kunnen we tot God gaan 
en Gods plan voor ons leven ontdekken.

DANKGEBED

Liturg 2
God van verleden, heden en toekomst. Wij danken U, dat U ons liefhebt met 
eeuwige trouw. U hield al van ons voordat wij U kenden. U zorgt elke dag voor 
ons. U kent ons helemaal, onze goede en slechte momenten en toch hebt U 
ons lief.
Dank U, dat U ons nooit zal loslaten.
Dank U voor Uw beloften en plannen voor ons, die ons hoop geven voor nu en 
later.
Wij danken U en prijzen U.

Allen
Amen.

Zingen - Dank, dank nu allen God - Lied 704

OVERDENKING  EN ANTWOORD

Liturg 3
Laten we onze gedachten over Gods beloften overdenken of opschrijven.

Toen u binnenkwam hebt u een paar zaadjes gekregen. 
Zaad is een teken van hoop.

• Welke hoop geeft God u voor de toekomst?
• Wat zou God tot u kunnen zeggen?

Gelegenheid om dit te overdenken, op te schrijven of met degene, die naast u 
zit te bespreken.

Liturg 3
Laten we bidden tot God in stilte, wat leeft in ons hart.

STILTE  VOOR PERSOONLIJK  GEBED

Liturg 3
We bidden, dat we Gods stem zullen horen in ons leven.

Liturg 1
Welke zaadjes van hoop zou u in uw eigen omgeving kunnen planten?



STILTE

Liturg 1
Waar kunnen zaadjes van hoop in uw land geplant worden?
Hoe zorgen we voor de juiste voorwaarden, dat deze zaadjes kunnen groeien?

STILTE

Liturg 1
Wij bidden voor situaties in onze woonplaats en in ons land.

(Gebed voor uw situatie)

Liturg 1
Laten we de zaadjes thuis planten als herinnering aan Gods voortdurende 
liefde.

Liturg 1 steekt de 7de kaars aan.

Allen
God, wij steken een kaars van hoop aan en we bidden met alle mensen samen, 
dat Uw plannen en beloften zullen worden vervuld. En wij zeggen, dat wij U 
antwoord willen geven en Uw plannen met ons uit zullen werken.

Zingen - God is getrouw - Gezang 304

VOORBEDEN

Liturg 2
Laten we bidden voor allen, die honger hebben en niet genoeg hebben om een
menswaardig bestaan op te bouwen. Dat zij gaven ontvangen van mensen om 
hen heen.

Allen
Genadige God, hoor ons gebed.

Liturg 2
Voor allen, die misbruikt worden en voor wie de school of hun huis of hun 
werkplek geen veilige plek is. Dat zij de kracht krijgen om zich te bevrijden van 
hun angst en van hun misbruikers.

Allen
Barmhartige God, hoor ons gebed.

Liturg 2
Voor allen, die in eenzaamheid leven. Dat zij vrienden op hun weg zullen 
vinden.
Voor allen, die gemeden worden en van wie mensen zich afkeren. 
Voor allen, die gevlucht zijn, omdat het niet veilig was in hun land. Dat zij in de 
gemeenschap worden opgenomen.



Allen
Liefdevolle God, hoor ons gebed.

Liturg 2
Laten wij samen bidden:

Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; 
Uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.
Amen.

GAVEN INZAMELEN  VOOR DE PROJECTEN

Tijdens de collecte wordt gezongen of klinkt muziek.

Zingen - Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart - Lied 520

Liturg 2
Trouwe God, wij weten dat Uw plannen voor ons leven goed zijn en dat wij Uw 
beloften kunnen vertrouwen, daarom bieden wij U deze gaven in dankbaarheid
aan.
Mogen deze gaven gebruikt worden tot welzijn van de mensen en kinderen, 
die wij vandaag willen ondersteunen met de projecten.

Zingen - Slotlied - WGD lied

WEGZENDING  EN ZEGEN

Liturg 1
Liefdevolle God, wij danken U, dat wij hier samen waren in gebed verbonden 
met velen in de wereld.
Wij gaan nu de wereld in met het vertrouwen, dat wij Uw kinderen zijn.
In de uitdagingen en de vreugden van het leven zijn we er zeker van, dat wij 
niet alleen zijn, maar dat U met ons gaat.
Laten we gaan in vrede, hoop en liefde in de naam van God, onze Vader, Jezus 
Christus, de Zoon en de Heilige Geest.

Allen
Amen.


