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Zondag Werelddiaconaat 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied  Psalm 67: 1 en 3 
1. God zij ons gunstig en genadig. 
Hij schenke ons ’t gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht: 
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend’, 
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen 
van uw heil erkent. 

3. De aarde heeft de vrucht gegeven, 
die door de hemel werd verwekt, 
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 
waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 
God is ons genegen, / onze God geeft zegen, 
Hij die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen 
wat op aarde leeft. 

Aansteken Paaskaars 
Aansteken kaars van verbondenheid 

Bemoediging en Groet 

Zingen  Lied 272: 1, 3 en 4 
1. Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here. 
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid. 
Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren 
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt. 

3. Heer, wij gedenken U; laat ons dan nooit vergeten 
de mensheid zonder God, de mensheid zonder brood. 
Het bloed van Abel roept nog steeds tot ons geweten. 
Wie ’t zingend overstemt is Kaïns deelgenoot. 

4. De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader, 
vernam de stem van ’t leed die van de aarde schreit. 
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader, 
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid. 

Gebed om ontferming 

Zingen  Lied 791: 1, 2, 4 en 6 
1. Liefde, eenmaal uitgesproken als uw woord van het begin, 
liefde, wil ons overkomen als geheim en zegening. 



2. Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 

4. Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, – 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 

6. Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 

Lezen   Genesis 26: 1-2, 12-33 
door Manon Sluijter 
Toen brak er in het land hongersnood uit (een andere dan de hongersnood die er vroeger 
was geweest, in de tijd van Abraham), en daarom ging Isaak naar Gerar, de stad van Abi-
melech, de koning van de Filistijnen. Daar verscheen de HEER aan hem en zei: ‘Reis niet 
verder naar Egypte maar blijf hier wonen, in het land dat Ik je aanwijs.  

Isaak zaaide in dat land en hij oogstte nog hetzelfde jaar honderdvoudig, want 
de HEER zegende hem. Hij werd rijker en rijker, schatrijk werd hij: hij bezat grote kudden 
schapen, geiten en runderen en een groot aantal slaven en slavinnen. De Filistijnen wer-
den jaloers op hem, en daarom maakten ze alle putten die de knechten van zijn vader 
Abraham indertijd hadden gegraven onbruikbaar door ze vol te gooien met aarde. Het 
kwam zover dat Abimelech tegen Isaak zei: ‘U kunt maar beter bij ons weggaan, u bent 
veel te machtig voor ons geworden.’ Toen vertrok Isaak en hij sloeg zijn tenten op in het 
dal van Gerar, en daar bleef hij wonen. 
De waterputten die in de tijd van zijn vader Abraham waren gegraven en die de Filistijnen 
na Abrahams dood hadden dichtgegooid, groef Isaak weer open, en hij gaf ze dezelfde 
namen als zijn vader ze had gegeven. Ook Isaaks knechten gingen in het dal aan het gra-
ven en zij troffen er een bron met helder water aan. Maar de herders uit Gerar maakten 
ruzie met Isaaks herders. ‘Dat water is van ons,’ zeiden ze. Omdat hij daarover onenigheid 
met hen had gekregen, noemde hij die bron Esek. 
Toen groeven ze een andere put en ook daarover kregen ze ruzie; hij noemde hem daar-
om Sitna. Daarna trok hij verder, en weer groef hij een put. Hierover ontstond geen one-
nigheid. Hij noemde hem Rechobot, ‘want,’ zei hij, ‘nu heeft de HEER ons ruimte gegeven 
in dit land en kunnen wij ons uitbreiden.’ Van daar trok hij naar Berseba. ’s Nachts ver-
scheen de HEER aan hem en zei: ‘Ik ben de God van je vader Abraham. Wees niet bang 
want Ik sta je terzijde, en Ik zal je zegenen en je veel nakomelingen geven omwille van 
mijn dienaar Abraham.’ Toen bouwde hij op die plaats een altaar, riep er de naam van 
de HEER aan en sloeg er zijn tenten op; zijn knechten begonnen daar een put te graven. 
Abimelech kwam vanuit Gerar naar hem toe, samen met zijn vertrouweling Achuzzat en 
zijn legeraanvoerder Pichol. ‘Wat komt u hier doen?’ vroeg Isaak hun. ‘U bent mij immers 
vijandig gezind, u hebt mij toch weggestuurd?’ Ze antwoordden: ‘Het is voor ons duidelijk 
dat de HEER u terzijde staat. Daarom leek het ons goed met u een verdrag te sluiten en 
dit met een plechtige eed te bekrachtigen. Laten we afspreken dat u ons geen kwaad zult 
doen, zoals wij van onze kant u geen haar hebben gekrenkt en u alleen maar goed heb-
ben behandeld en u in vrede hebben laten gaan. De zegen van de HEER rust immers op 
u.’ Toen maakte Isaak een maaltijd voor hen klaar, en samen aten en dronken ze. De vol-
gende morgen vroeg zwoeren ze elkaar een eed. Daarna deed Isaak hun uitgeleide, en ze 
gingen in vrede uiteen. Diezelfde dag nog kwamen Isaaks knechten hem vertellen over de 
put die ze hadden gegraven. ‘We hebben water gevonden!’ zeiden ze. Hij noemde die put 
Seba, en daarom heet de stad daar tot op de dag van vandaag Berseba. 



Zingen  Lied 838: 1, 3 en 4    
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. 

Overdenking 

Muziek  Voor ieder van ons een plaats aan de tafel 
1. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor ieder van ons schoon water en brood, 
een veilige plek, een plaats om te schuilen, 
een plaats in Gods licht als tafelgenoot. 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen recht en geluk! 

2. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor iedere vrouw, voor iedere man. 
Niet minder of meer, de een of de ander: 
het delen van macht is deel van ons plan. 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen recht en geluk! 

3. Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, 
want iedere stem geeft klank aan het koor. 
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste; 
ze vinden elkaar en niemand gaat voor. 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen recht en geluk! 

4. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, 
genadig begin van goddelijk recht. 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk! 



5. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 
een plaats om te zijn, een plaats om te worden 
getuige van Hem, een levend bewijs. 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen recht en geluk! 

Gebeden - stil gebed - Onze Vader 

Aankondiging collecte  
   
Slotlied  Lied 905: 1 en 4 
1. Wie zich door God alleen laat leiden, 
enkel van Hem zijn heil verwacht, 
weet Hem nabij, ook in de tijden 
die dreigend zwart zijn als de nacht. 
Want wie op God alleen vertrouwt, 
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 

4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 
doe wat uw hand vindt om te doen. 
Weet dat de hemel zelf u zegent, 
u brengt naar weiden fris en groen. 
Wie zich op God alleen verlaat, 
weet dat Hij altijd met ons gaat. 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’


