
Liederen en lezingen Schoonhoven 15 aug. 2021, voorganger ds. Richtsje Abma uit Huizen 

 

Welkom en mededelingen Ouderling van Dienst 

Aansteken van de kaars 

Stilte 

Drempelgebed 

Psalm 134: 1, 2 en 3 

Toelichting op het thema van de dienst Spelregels voor de eredienst – toen en nu.  

In 1 Korintiërs 14 houdt Paulus ons een spiegel voor met zijn aanwijzingen voor de eredienst. Hoe 

lezen we die? Mag het spontaan of moet er juist orde zijn? Hoe gaan we om met de tekst ‘dat 

vrouwen moeten zwijgen in de gemeente’? We lezen 1 Korinthe 14:26-40 en een liedtekst over 

SAMEN op de wereld zijn.  

 

Smeekgebed – afgesloten met een gezongen Kyrie, gevolgd door het Gloria uit het NLB 652 

Moment met de kinderen 

Lichtliedje 2 – Laat uw licht ons voorgaan…. (mochten er geen kinderen zijn, dan vervalt dit) 

Gebed 

Schriftlezing 1 Korintiërs 14:26-40 (lector) 

Lied 970: 1, 2 en 3 

Gedicht – De wereld dat zijn wij.  

Tekst: Hans Reinold – uit: vredeskrant 2021 (zie beneden) 

Lied 993: 1, 2, 3 en 4 

Preek 

Lied 738 (alle verzen) – op de melodie van: lied 910 

Gebeden met gezongen Heer onze Heer wij bidden U verhoor ons 

Slotlied 275 (alle verzen) 

Heenzending en zegen 

 

 



 

De wereld dat zijn wij 

 

Kun jij soms ook zo verlangen 

naar een plekje voor jezelf 

waar men jou echt wil ontmoeten 

en de buitenkant niet telt? 

Waar de mensen sterk verschillen 

van elkaar, van jou, van mij 

maar er enkel naar verlangen 

samen en zichzelf te zijn. 

 

Kun jij soms ook zo verlangen 

naar een wereld als een thuis 

als een herberg voor de mensen 

heel ver weg of dicht bij huis? 

Voor de mensen van de wereld 

mannen, vrouwen, wit of zwart 

voor de groten, voor de kleinen 

heel gewoon of heel apart. 

 

Is er voor die nieuwe wereld 

al een plekje in mjin hart? 

 

Hans Reinold 

Muziek: André van de Lagemaat 

www.vredesweek.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 


