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GEEN SANT IN EIGEN LAND 

Orde van dienst  

 

Welkom  (in de synagoge) 

 

Welkomstlied :  het licht zal mij leiden, mel:  de heer is mijn herder 

 

Het licht zal mij leiden, tot over de brug 

Door heuvels en dalen 

‘k Hoef niet meer te dwalen 

Het voert mij naar verten, en ook weer terug. 

 

Het licht zal mij leiden, door woud en woestijn 

Het zal me genezen 

‘k Heb niets meer te vrezen 

Het voert me naar huis waar ik veilig zal zijn. 

 

Het licht zal mij leiden door wanhoop en kou 

Door vlakten en steden 

Door oorlog en vrede 

Dus voel ik me veilig, ik hoor zo bij jou. 

 

Gebed 

 

Lezing 1  :  Naar Nazareth, lukas 4 : 13-16 

 

Unity zingt:  Het dorp 

 

Lezing 2 : In de synagoge, lukas 4 : 17-22 

Met toelichting 

 

Unity zingt :  Imagine 

 

Lezing 2 vervolg :  In de synagoge, Lukas 4 : 23-27 

Met toelichting 
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Lied :  Vrede  (melodie… geef vrede Heer, geef vrede) 

 

De vrede, waar is vrede, de wereld is in strijd. 

Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit 

Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert. 

Ontluistert elke waarde. Het recht wordt niet geëerd. 

 

De vrede, waar is vrede, wij wachten al zo lang. 

Er wordt zoveel geleden, de mensen zijn zo bang. 

De toekomst is zo duister, wij voelen ons zo klein. 

En niemand die er luistert, de waarheid lijkt maar schijn. 

 

Ja in ons land is vrede, maar verder van ons bed. 

Wordt mensdom platgetreden, de ziel opzij gezet. 

Leer ook die and’ren hopen, op ooit een betere tijd. 

Om weer rechtop te lopen, in echte leefbaarheid !! 

 

Lezing 3 : buiten de synagoge, lukas 4 : 28 en 29 

Met toelichting 

 

Unity zingt :  Rollercoaster 

 

Wat woorden ter overdenking 

 

Lied 321 :  Niet als een storm als een vloed 

Niet als een storm, als een vloed, 

niet als een bijl aan de wortel 

komen de woorden van God, 

niet als een schot in het hart. 

 

Maar als een glimp van de zon, 

een groene twijg in de winter, 

dorstig en hard deze grond – 

zo is het koninkrijk Gods. 
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Stem die de stilte niet breekt, 

woord als een knecht in de wereld, 

naam zonder klank zonder macht, 

vreemdeling zonder geslacht. 

 

Kinderen, armen van geest, 

mensen gelouterd tot vrede, 

horen de naam in hun hart, 

dragen het woord in hun vlees. 

 

Blinden herkennen de hand, 

dovemansoren verstaan Hem. 

Zalig de man die gelooft, 

zalig de vrouw aan de bron. 

 

Niet in het graf van voorbij, 

niet in een tempel van dromen, 

hier in ons midden is Hij, 

hier in de schaduw der hoop. 

 

Hier in dit stervend bestaan 

wordt Hij voor ons geloofwaardig, 

worden wij mensen van God, 

liefde op leven en dood. 

 

Spiegelverhaal 

 

Unity zingt :  The rose 

 

Open ruimte 

 

Gebed 
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Slotlied : ga mee met ons (melodie  blijf mij nabij) 

Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit, 

naar tijd en land, door U ooit aangeduid. 

Leef op in ons, de mens die leven moet, 

één die de toekomst heeft, die leeft voorgoed. 

 

Ga mee met ons, verberg U niet altijd, 

gun ons een flits, een teken in de tijd, 

dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft 

en zonder wanhoop voor de vrede leeft. 

 

Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U? 

Een mens gaat dood aan enkel toen en nu. 

Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop. 

Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop. 

 

Zegenbede 

 

Unity sluit af met : Love shine a light 

 

 

 

 

 

 

 

 


