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Het koor zingt “Ubicaritas” terwijl de voorgangers 
binnenkomen. 
 
Welkom en mededeling,  
ontsteken van de Paaskaars door ouderling van dienst. 
 

  



 
Oproep tot zelfonderzoek 
VB Zusters en broeders, wij zijn hier bijeen in de naam van de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
A Amen 
 
VB Door het water van de doop zijn wij leden van het Lichaam 
           van Christus geworden, maar door onze zonden hebben  
           wij elkaar pijn en trauma’s toegebracht. We hebben 
          gefaald om altijd goed te doen. 
 

Laten we tijdens deze viering nadenken over ons doen en 
laten en leren hoe we goed kunnen doen en recht kunnen 
zoeken. Wij hebben Gods genade nodig om onze 
verdeeldheid te overwinnen en om systemen en structuren 
onschadelijk te maken die hebben bijgedragen aan de 
verbrokkeling van onze gemeenschappen. Wij komen 
bijeen om te bidden voor de versterking van onze eenheid 
als christenen en om, zoals Martin Luther King zei ‘onze 
harten te openen, opdat wij vrijmoedig op zoek gaan naar 
de rijkdom van inclusie en de schatten van diversiteit in 
ons midden. In dat geloof bidden wij.’ 

 
Lied “Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U” 
door Cordaad, gemeente antwoord 
 
Uitnodiging tot schuldbelijdenis en vergeving 
 

Schuldbelijdenis en vergeving door het lezen van: 
Jesaja 1 vers 12-18  
 
VR  We worden uitgenodigd om onze zonden te belijden met 
           de woorden van de profeet Jesaja.  
           En wanneer jullie voor Mij verschijnen – wie heeft je  
           gevraagd mijn voorhoven plat te lopen?  
           Houd op met die zinloze offergaven (12 - 13a). 



A Vergeef ons Heer, als we komen om te vieren zonder 
ook nederig met U te wandelen. 

VR Ik heb een afschuw van jullie wierook; jullie feesten, 
nieuwemaan en sabbat, ik duld ze niet naast al dat 
wangedrag (13b - 14). 

A  Wij vragen vergeving voor de medeplichtigheid van 
kerken aan het kwaad van het kolonialisme dat 
wereldwijd gevoeld wordt. 
 

VR Wanneer jullie je handen opheffen, wend Ik mijn ogen af, 
ook als je aanhoudend bidt, luister Ik niet. Aan jullie 
handen kleeft bloed (15). 

A Wij vragen vergeving voor onze zonden van onrecht 
en onderdrukking die de diversiteit en harmonie van 
uw schepping geweld aandoen. 
 

(dominee giet langzaam een kan water in het doopvont) 
 

VR  Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden, Ik kan 
ze niet meer zien. Breek met het kwaad en leer goed te 
doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor 
wezen, sta weduwen bij (16, 17). 

A U, die ons schoongewassen hebt in het levende water 
van de doop, vergeef ons opnieuw en verzoen ons met 
elkaar en met de schepping. 
 

VR De HEER zegt: laten we zien wie er in zijn recht staat. Al 
zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als 
sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. 
(18) 

VR Moge God u in zijn barmhartigheid bevrijden van uw 
zonden, zodat u recht kunt doen, vriendelijk kunt zijn en 
nederig kunt wandelen met uw God. 



VR  De almachtige God verhoort onze gebeden, ontfermt zich 
over ons en vergeeft onze zonden. 

A Wij danken God. 

Gebed  
VB God van allen…. 
A  Amen 
 
Lied 973 (op de melodie van lied 727) 
 
Schriftlezing Ds Baars leest met ons Efeziërs 2, 13-22 
(overgenomen uit de Naardense Bijbel) 
Maar nu zijt gij die ééns ver weg zijt geweest 
door Christus Jezus ‘nabij’ geworden (Jes. 57,19), 
door het bloed van de Gezalfde. 
Efeziërs 2 Literatuur bij Efeziërs 
Want hij is onze vrede, 
die de beide delen één gemaakt heeft 
en de tussenmuur die scheiding maakte, 
de vijandschap, heeft weggebroken 
met inzet van zijn vlees 
door de Wet, vol geboden 
in de vorm van menselijke verordeningen, 
buiten werking te stellen, 
om de twee met inzet van zichzelf 
te herscheppen tot één nieuwe mens, 
zo vrede stichtend, 
en om die beide in één lichaam te verzoenen 
met God, 
door middel van het kruis, 
zo de vijandschap dodend 
met inzet van zichzelf. 
Bij zijn komst heeft hij u verkondigd: 
‘vrede voor wie ver weg zijn en 
vrede voor wie nabij zijn’ (Jes. 57,19), 
want door hem hebben wij beiden 
in één Geest toegang tot de Vader. 
Dus zijt ge dan geen 



‘vreemdelingen en bijwoners’ meer, 
nee, ge zijt medeburgers van de heiligen 
en huisgenoten van God, 
gebouwd op het fundament 
van de apostelen en profeten, 
terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is 
op wie heel dat 
welsaamgevoegde gebouw uitgroeit 
tot een heilige tempel, in de Heer, 
in wie ook gij mee-opgebouwd wordt 
tot behuizing van God, in de Geest. 
 
Het koor zingt “As the deer”  
 
Schriftlezing: Pastor Raaphorst leest met ons Matteüs 25, 31-40 
(overgenomen uit de Naardense Bijbel) 

En wanneer de mensenzoon komt 
in zijn glorie 
en alle engelen met hem, 
dán zal hij zich neerzetten 
op de troon van zijn glorie 
en zullen vóór hem worden samengebracht 
alle volkeren; 
hij zal ze van elkaar afgrenzen 
zoals de herder 
de schapen afgrenst van de bokken 
en hij zal de schapen doen staan 
rechts van hem en de bokjes links. 
Dán zal de Koning zeggen? 
tot die rechts van hem: 
hierheen, gezegenden van mijn Vader, 
beërft het koningschap 
dat voor u toebereid is 
vanaf de grondlegging van een wereld-op-orde!- 
want ik had honger 
en ge hebt me te eten gegeven, 
ik had dorst en ge hebt me laten drinken, 



ik was een vreemdeling 
en ge hebt me in uw samenkomst gebracht, 

naakt en ge hebt me iets omgeworpen, 
ik werd ziek en ge hebt naar me omgezien, 
ik was in een bewaking 
en ge zijt tot mij gekomen! 
Dán zullen de rechtvaardigen 
hem antwoorden en zeggen: 
Heer, wanneer hebben we u hongerig gezien 
en gevoed, of dorstig en laten drinken?- 
wanneer hebben we u als vreemdeling gezien 
en in de samenkomst gebracht, 
of naakt en iets omgeworpen?- 
wanneer hebben we u ziek gezien 
of onder bewaking en zijn we tot u gekomen? 
En ten antwoord zal de Koning tot hen zeggen: 
amen is het, zeg ik u: 
zoveel gedaan hebt aan één van dezen, 
mijn geringste broeders-en-zusters, 
hebt ge mij gedaan!   
 
Lied 339a “U komt de lof toe” 
 
Overdenking door Pastor Raaphorst 
 
Orgelmuziek 
 
Geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel 
VB Wij geloven in één God, de almachtige Vader, 
A Schepper van hemel en aarde, 
 van alle zichtbare en onzichtbare dingen; 
VB en in één Heer, Jezus Christus, 
 de eniggeboren Zoon van God, 
A geboren uit de Vader voor alle tijden, 
 God uit God, Licht uit Licht, 
 waarachtig God uit waarachtig God, 
 geboren, niet geschapen,  



 één van wezen met de Vader, 
 en door wie alles is geworden; 
VB die om ons mensen en om ons behoud 
 is neergedaald uit de hemel 
A en is vlees geworden, 
 door de heilige Geest uit de maagd Maria 
 en is mens geworden, 
VB die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, 
 geleden heeft en begraven is, 
A en op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften, 
 is opgevaren naar de hemel 
 en zit aan de rechterhand van de Vader, 
VB en zal wederkomen in heerlijkheid 
 om te oordelen de levenden en de doden, 
 en aan zijn rijk zal geen einde komen; 
A en in de heilige Geest, 
 die Heer is en levend maakt, 
 die uitgaat van de Vader, 
VB die samen met de Vader en de Zoon  
 aanbeden en verheerlijkt wordt, 
 die gesproken heeft door de profeten. 
A En één heilige, katholieke en apostolische kerk. 
VB Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. 
A En wij verwachten de opstanding van de doden 
 en het leven in de wereld die komt. 
 Amen. 
 
Lied 218 vers 1 t/m 5 “Dank U voor deze nieuwe morgen”  
 
Dankgebed en Voorbeden 
VB In geloof en vertrouwen komen wij in gebed tot God,  
           Vader, Zoon en Heilige Geest: 
 Schepper God, vandaag leven wij met de gevolgen van  
          daden die het leven voor sommigen onhoudbaar en voor 
          anderen overvloedig hebben gemaakt. Leer ons de 
          hulpbronnen die U ons hebt gegeven op verantwoorde 
          wijze te gebruiken ten bate van allen en met respect voor  



          uw schepping. De kreunende schepping schreeuwt het uit 
          naar U. 
A Leer ons en wijs ons de weg. 
 

VB Barmhartige Vader, help ons het kwaad te herstellen dat 
wij elkaar hebben aangedaan en de verdeeldheid die wij 
onder uw volk hebben gezaaid. Zoals uw Zoon de Heilige 
Geest op de leerlingen blies om een nieuwe, vereende 
schepping ter wereld te brengen, zend zo ook ons uw 
genade om onze verdeeldheid te helen en schenk ons de 
eenheid waar Jezus om bad. 
 

A Leer ons en wijs ons de weg. 

VR Christus, U die de weg, de waarheid en het leven bent, U 
belichaamde gerechtigheid door het goede dat U deed in 
uw dienende werk op aarde. U brak de muren en 
vooroordelen af die verdelen en mensen gevangen 
houden. Open onze harten en geesten om te erkennen 
dat wij, hoewel we met velen zijn, één zijn in U. 

A Leer ons en wijs ons de weg. 

VR Heilige Geest, U herschept het aangezicht van de aarde. 
De toppen van de bergen en de diepte van de wateren 
spreken tot ons - 

A Omdat we verbonden zijn. 

VR Het zachte licht van de sterren, het donderen van het 
onweer, de frisheid van de morgen, de dauwdruppels op 
de bloemen spreken tot ons - 

A Omdat we verbonden zijn. 
 

VR De stemmen van de armen, de onderdrukten en de 
mensen aan de kant staan spreken tot ons - 

A Omdat we verbonden zijn. 
 



VB Maar bovenal richten onze harten zich op U, want wij  
           roepen ‘Abba Vader’ als wij zeggen: 

A Onze Vader die in de hemel zijt, 
 Uw naam worde geheiligd. 
 Uw koninkrijk kome. 
 Uw wil geschiede, 
 op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons heden ons dagelijks brood. 
 En vergeef ons onze schulden 
  zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
 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 eeuwigheid. Amen. 

 
Afsluitend gebed 
 

VR Eeuwige God, zie ons zoals we samengekomen zijn in 
deze heilige gemeenschap en stuur ons in de richting die 
U wilt. 

Moedig ons door uw Heilige Geest aan om door te gaan 
met het vertellen van onze verhalen, om goed te doen, en 
om door onze daden het recht te zoeken, omwille van uw 
Schepping. 

Laat ons één zijn, zodat de wereld gelooft dat U uw enige 
Zoon Jezus heeft gezonden om de wereld nieuw leven te 
schenken. 
 

Zegen en heenzending 

VB Zegen van St. Patrick 
A Lied 415, vers 3 “Amen, amen, amen” 
 
Het koor zingt “Stand by me” 



Na dienst wordt er 1 collecte gehouden die bestemd is voor het 
Rode Kruis, de collectezakken hangen bij de uitgang op de kist. 
 
U wordt van harte uitgenodigd om samen een kopje koffie of thee 
te drinken. 
 
Medewerkenden aan deze dienst o.a.  
 
Pastor P. Raaphorst (voorganger van de parochie in Ravenstein) 
Ds P.A. Baars, Tiel 
 
ouderling van dienst Jan Meerdink 
diaken   Corinne Verbraak 
kindernevendienst Tineke Brouwer 
 
                             -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt 
kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere 
aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door 
het onrecht van ongelijkheid en racisme. 
 
De Bijbeltekst die centraal staat tijdens de Week van gebed voor 
eenheid komt uit Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed te doen; zoek het 
recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen 
bij’. Het materiaal voor deze gebedsweek werd aangereikt door 
kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota. 
 
Leer goed te doen 
De eenheid van de christenen zou een teken moeten zijn van de 
herstelde eenheid van de hele schepping. Maar verdeeldheid 
onder christenen verzwakt dit teken en versterkt de 
gebrokenheid. Goed leren doen vereist dat we ervoor open staan 
om eerlijk naar onszelf te kijken. De Week van gebed voor 
eenheid is het ideale moment voor christenen om te erkennen 
dat de verdeeldheid in onze kerken niet los kan worden gezien 
van de verdeeldheid binnen de bredere menselijke familie. 
Samen bidden voor eenheid van christenen stelt ons in staat na 
te denken over wat ons bindt. Het ondersteunt onze inzet om 



onderdrukking en verdeeldheid tussen mensen aan te pakken. 
 
Zoek het recht 
In Jesaja’s aanmoediging aan Juda om het recht te zoeken, klinkt 
door dat er sprake is van onrechtvaardigheid en onderdrukking in 
de samenleving van die tijd. Jesaja smeekt het volk van Juda om 
dit te veranderen. 

 
Het zoeken naar recht, vraagt – 
net als het leren goeddoen – om 
zelfreflectie van de kerk. Kerken in 
grote delen van de wereld dienen 
te erkennen dat zij hebben 
meegewerkt aan raciaal onrecht, 
zowel actief als passief (door te 
zwijgen). Vooroordelen op basis 
van afkomst zijn en waren een 
oorzaak van de verdeeldheid die 
het lichaam van Christus heeft 
verscheurd. Het idee dat witte 
mensen superieur zijn (‘white 
supremacy’) heeft als een gif veel 
schade kunnen aanrichten en 
gezorgd voor onderdrukking tot op 

de dag van vandaag. Vooral in Noord-Amerika en in landen over 
de hele wereld die door de eeuwen heen door witte Europese 
machten zijn gekoloniseerd. Dit geldt ook voor de 
‘ontdekkingsdoctrine’[1]. 
Als christenen moeten wij bereid zijn om systemen van 
onderdrukking te doorbreken en te pleiten voor gerechtigheid. Dit 
vereist dat we de confrontatie aangaan met hen die anderen 
kwaad aandoen. Dat is niet altijd makkelijk en zal soms leiden tot 
conflicten. Maar Jezus geeft in Matteüs 5 vers 10 aan zijn 
volgelingen een rijke belofte: het koninkrijk van de hemel is voor 
hen die vanwege de gerechtigheid vervolgd worden. 
 
Herstellende gerechtigheid 



In de Bijbel ontdekken we dat we onze relatie met Christus niet 
kunnen loskoppelen van onze houding tegenover al Gods 
mensen. In het bijzonder niet van de mensen zonder aanzien en 
status (Matteüs 25 vers 40). Wiens stemmen worden niet 
gehoord in onze gemeenschappen? Wie is niet 
vertegenwoordigd aan de tafel? Waarom niet? Welke kerken en 
gemeenschappen ontbreken in onze dialogen, onze 
gezamenlijke acties en ons gebed voor de eenheid van 
christenen? 
 
Onze toewijding aan elkaar vereist dat we ons bezighouden met 
mishpat, het Hebreeuwse woord voor herstellende gerechtigheid. 
Het betekent dat we opkomen voor mensen van wie de stem niet 
gehoord wordt. Dat we structuren ontmantelen die 
onrechtvaardigheid creëren en in stand houden. En dat we 
anderen versterken die zich inzetten voor het bevorderen van 
een eerlijke, gelijkwaardige behandeling. 
 
Dit werk gaat verder dan onze vrienden, familie en 
geloofsgemeenschap. Christenen zijn geroepen om erop uit te 
gaan en te luisteren naar de pijn van allen die lijden, om hun 
verhaal en hun trauma's beter te begrijpen en erop te reageren. 
 
Samen 
Jesaja daagde Gods volk in zijn tijd uit om te leren samen goed 
te doen; samen gerechtigheid te zoeken, samen de onderdrukten 
te bevrijden, samen de wezen te beschermen en samen op te 
komen voor de weduwen. Deze uitdagende oproep van Jesaja 
geldt ook voor ons vandaag. Hoe kunnen wij als christenen in 
eenheid het kwaad en het onrecht van onze tijd het hoofd 
bieden? Hoe kunnen wij het gesprek met anderen aangaan en 
hen – inclusief hun pijnlijke ervaringen – werkelijk zien? 
De gebeden en ontmoetingen in deze week hebben de kracht 
om ons diep te veranderen – persoonlijk én als groep. Laten we 
openstaan voor Gods aanwezigheid hierbij terwijl we de strijd 
aangaan voor gerechtigheid in onze samenleving. 
 
(Overgenomen van de website http://weekvangebed.nl) 


