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Thema: Jubeljaar: terug naar eerlijk 
Diaconiezondag 

Welkom en mededelingen 

Zingen  Psalm 146: 3, 4 en 5 
3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 

4. Aan wie hongert geeft Hij spijze, 
aan verdrukten recht gericht. 
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
blinden geeft Hij het gezicht. 
Hij geeft de gebukten moed 
en heeft lief wie zijn wil doet. 

5. Wees en weduw en ontheemde 
doet Hij wonen op zijn erf. 
Hij behoedt de weg der vreemden, 
maar leidt bozen in ’t verderf. 
Eeuwig Koning is de Heer! 
Sion, zing uw God ter eer! 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Klein Gloria 

Aansteken kaars van verbondenheid 

Gebed om ontferming 

Zingen  Lied 1010: 1, 2 en 4 
1. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons, sterke Heer. 

2. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 

4. Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: uw vrede wint de strijd! 



Gesprek met de kinderen 
Zingen  We gaan voor even uit elkaar 
1. Wij gaan voor even uit elkaar,  
en delen nu het licht. 
dat licht vertelt ons iets van God,  
op Hem zijn wij gericht. 

2. Wij geven Gods verhalen door: 
en wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal. 
het licht verbindt ons met elkaar: 
het is voor allemaal.  

Kinderen gaan naar Kinderkerk 

Lezen   Leviticus 25: 1-24 
door Manon Sluijter 
De HEER zei tegen Mozes, op de Sinai: ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Wanneer jullie een-
maal in het land zijn dat ik je zal geven, moet het land rust krijgen, een sabbatsrust gewijd 
aan de HEER. Zes jaar achtereen mogen jullie je land inzaaien, je wijngaard snoeien en 
de oogst binnenhalen. Maar het zevende jaar moeten jullie het land laten rusten. Het is 
een sabbatsjaar dat aan de HEER gewijd is. Je mag dan je land niet inzaaien, je wijngaar-
den niet snoeien, het koren dat vanzelf opkomt niet als oogst binnenhalen en niet de drui-
ven oogsten van je ongesnoeide wijnstokken. Het moet een jaar zijn van volstrekte rust 
voor het land. Wat er in dat jaar op het land groeit is voor jullie allen. Je mag er zelf van 
eten, maar ook je slaven en slavinnen, je loonarbeiders en de vreemdelingen die bij je te 
gast zijn; ook voor je veestapel en voor de in het wild levende dieren kan het als voedsel 
dienen. 
Na verloop van zeven sabbatsjaren, na zeven maal zeven jaar, wanneer er negenenveer-
tig jaren verstreken zijn, moeten jullie op de tiende dag van de zevende maand de rams-
hoorn luid laten schallen. Op Grote Verzoendag moet in heel het land de ramshoorn schal-
len. Elk vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn, waarin kwijtschelding wordt afge-
kondigd voor alle inwoners van het land. Dit is het jubeljaar, waarin ieder naar zijn eigen 
grond en zijn eigen familie kan terugkeren. Elk vijftigste jaar zal voor jullie een jubeljaar 
zijn. Je mag dan niet zaaien, het koren dat vanzelf opkomt niet als oogst binnenhalen en 
niet de druiven oogsten van je ongesnoeide wijnstokken. Het is een jubeljaar, dat als heilig 
beschouwd moet worden. Jullie zullen dat jaar leven van wat er vanzelf opkomt. 
In het jubeljaar zal ieder naar zijn eigen grond terugkeren. Wanneer je een stuk grond aan 
een ander verpandt of van een ander in pand neemt, mag je elkaar niet benadelen. Het 
aantal jaren dat na een jubeljaar verstreken is, bepaalt de prijs die de pandnemer moet 
betalen; het aantal jaren dat de pandgever heeft kunnen oogsten, bepaalt de prijs die hij 
mag vragen. Hoe meer jaren er nog resten, des te hoger de prijs; hoe minder jaren, des te 
lager, want wat verhandeld wordt is het aantal oogsten. Benadeel je volksgenoten niet. 
Toon ontzag voor je God; ik ben de HEER, jullie God. 
Leef mijn bepalingen na, houd je aan mijn regels en handel ernaar, dan zul je onbezorgd 
in je land kunnen leven. Het land zal vruchtbaar zijn en jullie zullen volop te eten hebben. 
Je zult er onbezorgd kunnen wonen, en mochten jullie je afvragen waarvan je het zevende 
jaar moet leven als je niet mag zaaien en oogsten, bedenk dan dat ik jullie het zesde jaar 
zal zegenen met een oogst die voor drie jaar toereikend is, zodat je in het achtste jaar 
weer kunt zaaien en tot in het negende jaar kunt leven van de oude oogst, totdat je dat 
jaar de oogst kunt binnenhalen. 
Land mag nooit verkocht worden, alleen verpand, want het land behoort mij toe en jullie 
zijn slechts vreemdelingen die bij mij te gast zijn. In heel jullie land moet voor grond altijd 
het lossingsrecht blijven gelden. 



Muziek  Lied 992 
1. Wat vraagt de Heer nog meer van ons 
dan dat wij recht doen 
en trouw zijn 
en wandelen op zijn weg? 

2. Wat vraagt de aarde meer van ons 
dan dat wij dienen 
en hoeden 
als mensen naar Gods beeld? 

3. Wat vragen mensen meer van ons 
dan dat wij breken 
en delen 
als ons is voorgedaan? 

4. Het is de Geest die ons beweegt 
dat wij Gods wil doen 
en omzien 
naar alles wat er leeft. 

Overdenking 

Muzikaal intermezzo 

Gebeden 
Onze Vader  Lied 1006 
Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild. 
En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen. Amen. 

Aankondiging collecte 

Kinderen komen terug uit de Kinderkerk en de oppas 

Zingen  Een land om van te dromen 
   Geroepen om te zingen 112 
1. Zeg nooit: 'Onze wereld is gebroken,  
en de mens tot vrijheid niet in staat.'  
Zeg nooit: 'Niemand kan op vrede hopen,  
alles gaat nu eenmaal als het gaat.'  

Refrein  
Want een land, een land om van te dromen  
stuwt de mensen uit hun slavernij  
tot zij juichen, met tranen in de ogen:  
Goede God, we zijn er,  eind'lijk vrij!  

2. Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn,  
dat een mens niet zonder bedding kan.  
Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn,  
dat een volk daar eenmaal weer verzandt.  
Refrein 



3. Zeg nooit: 'God is zijn verbond vergeten,  
er is niemand hier, die ons bevrijdt.'  
Zeg nooit: 'Van een droom kan ik niet eten.'  
Zeg nooit: 'Wie niet werkt, verknoeit z'n tijd.'  
Refrein  

4. Zeg nooit dat het vreselijke lijden  
toch het noodlot is van ons bestaan.  
Zeg nooit: 'Stil maar, wacht op beet're tijden.'  
Zeg nooit: 'Niemand kan de dood weerstaan.'  
Refrein  

Wegzending en zegen 
Zingen ‘amen’ 


