


Liturgie voor de dienst op 
26 februari 2017 in 
Sporthal de Kamp



Thema:

“ gedeelde smart…..”



Voorganger: Ds. Wim van der Wel

Muzikale medewerking:

“Nu je onderweg band”



Voor de dienst:

Muziek

Welkomstwoord



Welkom



Aansteken
van de

Paaskaars:



Dit Licht is voor ons 
de zon!
Het zegt hoe de goede God
het donker van onze nacht
met liefde overwon.



Aanvangslied
We zingen:  (staande)

lied 223: 1, 2 en 3

“Opstaan, morgen, weg je 
sluiers, dans ”















Stil gebed



Bemoediging en groet:

Vg: Onze helper is de Heer onze God

A: Hij heeft de hemel en de aarde 
gemaakt



Vg: Hij geeft mensen aan elkaar tot 
troost en zegen

A: Zijn opdracht is dat wij leven voor 
en met elkaar!

Vg: De Heer zij met u, met jou.

A: Ook met u zij de Heer. 
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Gebed bij de opening van de bijbel

Rond de bijbel
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Tieners Op Zondag

Gaan naar hun ruimte



Verhaal voor de kinderen



1 Wij    gaan voor e - ven uit el -kaar 

en    de–len nu  het  licht. 

Dat    licht ver - telt ons  iets van God. 

Op   hem zijn  wij  ge - richt



2. Wij       geven   Gods ver-ha-len door 

En   wie zich  open  stelt 

Door     wat  er wordt ver teld

Er-vaart mis-schien een   beetje licht



3.              Straks     zoeken  wij  el-kaar weer op 

En    elk heeft zijn ver-haal

Het       is voor   al – le - maal

Het   licht ver-bindt ons met el-kaar



Bart leest met ons

2 Koningen 4: 8 – 27a



8 Op een dag kwam Elisa door de stad 
Sunem. Daar woonde een rijke vrouw, die 
hem uitnodigde om bij haar te komen eten. 
Vanaf dat moment ging Elisa steeds bij haar 
eten als hij in Sunem was. 9 De vrouw zei 
tegen haar man: ‘Die profeet die steeds bij 
ons langskomt, is een heilige man. Dat 
weet ik zeker. 10 Laten we een kamertje 
voor hem maken op het platte dak van 
ons huis. 



Daar zetten we een bed, een tafel, een 
stoel en een olielamp neer. Dan heeft hij 
een plek voor zichzelf als hij ons bezoekt.’
11 Op een dag kwam Elisa weer door 
Sunem. Hij ging uitrusten in het huis van de 
vrouw, in de dakkamer die ze voor hem 
gemaakt hadden. 12 En hij zei tegen zijn 
knecht Gechazi: ‘Vraag aan de vrouw die 
hier woont, of ze boven wil komen.’ 
Gechazi riep de vrouw, en ze kwam naar 
boven.



13 Namens Elisa vroeg Gechazi aan de 
vrouw: ‘U hebt heel veel moeite voor ons 
gedaan. Is er iets wat wij voor u kunnen 
doen? Kunnen we iets voor u vragen aan 
de koning, of aan de leider van het leger?’ 
‘Dat is niet nodig,’ antwoordde de vrouw. 
‘Want ik heb familie die me altijd kan 
helpen.’
14 Elisa vroeg aan Gechazi: ‘Kunnen we 
misschien iets anders voor haar doen?’



‘Jawel,’ antwoordde Gechazi. .
‘Ze heeft geen zoon, en haar man is al 
oud.’ 15 Elisa zei: ‘Laat haar hier komen.’ 
Gechazi riep de vrouw, en ze kwam bij de 
ingang van de kamer staan. 16 Toen 
zei Elisa: ‘Precies over een jaar zult u een 
zoon in uw armen houden.’ ‘Ach, meneer,’ 
antwoordde de vrouw. ‘U bent een profeet, 
maar u moet mij niet voor de gek houden.’



17 Maar de vrouw werd inderdaad zwanger, 
en een jaar later had ze een zoon. Precies 
zoals Elisa tegen haar gezegd had.
18 Op een dag, toen de jongen wat groter 
was, ging hij bij zijn vader kijken. Die was 
met andere mannen op het land aan het 
maaien.
19 Plotseling schreeuwde de jongen: ‘Au, 
mijn hoofd! Mijn hoofd!’ Zijn vader zei 
tegen één van de knechten: ‘Breng hem 
naar zijn moeder!’



’ 20 De knecht tilde de jongen op en bracht 
hem naar zijn moeder. De jongen zat nog 
een tijd bij haar op schoot, maar aan het 
eind van de ochtend stierf hij.
21 Toen droeg de moeder de jongen naar 
boven en legde hem op het bed van 
de profeet. Daarna deed ze de deur van de 
kamer dicht en ging het huis uit. 22 Ze riep 
tegen haar man: ‘Laat één van de knechten 
een ezel voor me halen, ik wil zo snel 
mogelijk naar de profeet toe! 



Maar ik kom meteen terug.’
23 Haar man zei: ‘Waarom wil je naar 
de profeet? Het is toch geen bijzondere 
dag, geen sabbat of nieuwe maan?’ ‘Maak 
je maar geen zorgen,’ zei de vrouw. 24Ze 
legde een zadel op de ezel, ging erop zitten 
en zei tegen de knecht: ‘Zorg dat de ezel zo 
snel mogelijk loopt, en sta niet stil voordat 
ik het zeg!’



25 Zo ging de vrouw op weg naar 
de profeet Elisa, die op de berg Karmel
was. Toen Elisa haar in de verte zag 
aankomen, zei hij tegen zijn knecht 
Gechazi: ‘Daar komt die vrouw uit Sunem
aan! 26 Ga haar gauw tegemoet. En vraag 
hoe het met haar gaat, en met haar man 
en haar kind.’



27 De vrouw zei tegen Gechazi dat alles 
goed was. Maar toen ze bij Elisa aankwam, 
greep ze zijn voeten vast. Gechazi wilde 
haar wegjagen, maar Elisa zei: ‘Laat haar 
maar, ze heeft verdriet. Maar ik weet niet 
waarom.



We zingen 

“ you’ve got a friend…”

Het refrein zingen we samen



When you're down 
and troubled.
and you need 
some love and 

care.
And nothing, 

nothing is going 
right.

Close your eyes 
and think of me

and soon I will be 
there.

To brighten up 
even your darkest 

night.

Wanneer je je 
somber voelt en je 
hebt iemand nodig 
voor wat liefde en 
zorg.

En niets, niets gaat 
goed.

Sluit je ogen en denk 
aan mij 

en snel zal ik er zijn.

Om zelfs de 
donkerste nacht 
helder maken.



You just call out my 
name

and you know 
wherever I am,

I'll come runnin’, 

to see you again.

Winter, spring, 
summer or fall.

All you have to do is 
call

and I'll be there.

You've got a friend.

Roep gewoon mijn 
naam

en je weet waar ik 
ook ben,

ik kom rennend 
weer naar je toe.

Winter, lente, 
zomer of herfst.

Je hoeft alleen 
maar te roepen

en ik zal er zijn.

Je hebt een vriend.

Refrein



If the sky above you

grows dark and full 
of clouds.

And that old north
wind begins to
blow. 

Keep your head 
together

and call my name 
out loud.

Soon you'll hear me 
knocking at your 
door.

Als de lucht boven 
je 

donker wordt en 
bewolkt,

En die oude 
noorden wind 
begint te blazen.

Hou je hoofd 
omhoog 

en roep luid mijn 
naam.

Heel gauw hoor je 
me kloppen op je 
deur.



You just call out 
my name

and you know 
wherever I am,

I'll come runnin’ 
to see you again.

Winter, spring, 
summer or fall.

All you have to do 
is call

and I'll be there, 
yes I will.

Roep gewoon mijn 
naam

en je weet: waar ik 
ook ben,

Ik kom rennend 
weer naar je toe.

Winter, lente, 
zomer of herfst.

Je hoeft alleen 
maar te roepen

en ik zal er zijn, ja 
ik zal er zijn.

Refrein



Now ain't it good to 
know that you've 
got a friend.

When people can be 
so cold.

They'll hurt you, 
yes,  and desert 
you.

And take your soul 
if you let them,

oh, but don't you let 
them.

Is het niet fijn om 
te weten dat Je 
een vriend hebt.

Wanneer mensen 
zo ontzettend koud 
kunnen zijn.

Ze zullen je pijn 
doen, ja, en ze 
verlaten je.

En pakken je ziel 
als je het toelaat,

oh, maar laat je 
dat niet gebeuren.



You just call out my 
name and you know 
wherever I am,

I'll come runnin’ to 
see you again.

Winter, spring, 
summer or fall

All you have to do is 
call. And I'll be 
there, yes I will. 
You've got a friend. 
You've got a friend, 
ain’t it good to 
know,

you’ve got a friend.

Roep gewoon mijn 
naam en je weet waar 
ik ook ben,

ik kom rennend weer 
naar je toe.

Winter, lente, zomer of 
herfst, je hoeft alleen 
maar te roepen

en ik zal er zijn, ja ik 
zal er zijn.

Je hebt een vriend.

Je hebt een vriend, is 
het niet fijn om te 
weten, dat je een 
vriend hebt.

Refrein



Ain't it good to 
know

Ain't it good to 
know

Ain’t it good to 
know

You've got a friend 

(4x)

Is het niet fijn om 
te weten,

Is het niet fijn om 
te weten,

Is het niet fijn om 
te weten,

dat je een vriend 
hebt.



Ruth leest met ons

Romeinen 12: 3 - 15



3 Met een beroep op de genade die mij 
geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf 
niet hoger moet aanslaan dan u kunt 
verantwoorden, maar verstandig over uzelf 
moet denken. Denk overeenkomstig het 
geloof, dat is de maatstaf die God u heeft 
gegeven. 4 Zoals ons ene lichaam vele 
delen heeft en die delen niet allemaal 
dezelfde functie hebben, 5 zo zijn we 
samen één lichaam in Christus en zijn we, 
ieder apart, elkaars lichaamsdelen.



6 We hebben verschillende gaven, 
onderscheiden naar de genade die ons 
geschonken is. Wie de gave heeft te 
profeteren, moet die in overeenstemming 
met het geloof gebruiken. 7 Wie de gave 
heeft bijstand te verlenen, moet bijstand 
verlenen. Wie de gave heeft te 
onderwijzen, moet onderwijzen. 8 Wie de 
gave heeft te troosten, moet troosten. Wie 
iets weggeeft, moet dat zonder 
bijbedoeling doen.



Wie leiding geeft, moet dat doen met volle 
inzet. Wie barmhartig voor een ander is, 
moet daarin blijmoedig zijn.
9 Laat uw liefde oprecht zijn. 
Verafschuw het kwaad en wees het goede 
toegedaan. 10 Heb elkaar lief met de 
innige liefde van broeders en zusters en 
acht de ander hoger dan uzelf. 11 Laat uw 
enthousiasme niet bekoelen, maar laat u 
aanvuren door de Geest en dien de Heer.



12 Wees verheugd door de hoop die u hebt, 
wees standvastig wanneer u tegenspoed 
ondervindt, en bid onophoudelijk. 
13 Bekommer u om de noden van 
de heiligen en wees gastvrij. 14 Zegen uw 
vervolgers; zegen hen, vervloek hen 
niet. 15 Wees blij met wie zich verblijdt, heb 
verdriet met wie verdriet heeft.









Overdenking

“ gedeelde smart ”



We zingen 

Lied 973

“ Om voor elkaar te 
zijn uw oog en oor ” 











We naderen het einde van de dienst

Dankgebed en voorbeden,

Afgesloten met het gezongen
Onze Vader, 371



2X

















1-ste: Diaconie

2-de: Kerk

Bij uitgang: Zending

We luisteren naar  “Fix you “



Fix you
Coldplay

When you try your 
best but you don't 
succeed. 

When you get what 
you want but not 
what you need. 

When you feel so 
tired but you can't 
sleep. 

Stuck in reverse. 

Wanneer je je best 
doet,  maar het lukt 
je niet.

Wanneer je krijgt 
wat je wil maar niet 
wat je nodig hebt.

Wanneer je je zo 
moe voelt maar niet 
kan slapen.

En je niet terug kunt.



Fix you
Coldplay

When the tears come 
streaming down your 
face. 

When you lose 
something you can't 
replace. 

When you love 
someone but it goes 
to waste. 

Could it be worse? 

Wanneer de tranen 
over je gezicht 
stromen.

Wanneer je iets 
kwijtraakt dat je niet 
kunt vervangen.

Wanneer je van 
iemand houdt maar 
het gaat verloren. 

Zou het erger 
kunnen?



Fix you
Coldplay

Lights will guide you 
home. 

And ignite your 
bones. 

And I will try to fix 
you. 

Lichten zullen je naar 
huis leiden.

En je botten doen 
ontvlammen.

En ik zal proberen je te 
herstellen.



Fix you
Coldplay

High up above or down 
below. 

When you're too in 
love to let it go. 

If you never try you'll 
never know. 

Just what you're 
worth. 

Heel hoog boven of 
helemaal  beneden.

Wanneer je te 
verliefd bent om het 
los te laten.

Als je het nooit 
probeert, zal je nooit 
weten.

Wat je waard bent.



Fix you
Coldplay

Lights will guide you 
home. 

And ignite your 
bones. 

And I will try to fix 
you. 

Lichten zullen je naar 
huis leiden.

En je botten doen 
ontvlammen.

En ik zal proberen je te 
herstellen.



Fix you
Coldplay

Tears come streaming 
down your face.

When you lose 
something you cannot 
replace.

Tears come streaming 
down your face.

And I.

Tranen stromen over 
je gezicht.

Wanneer je iets 
verliest dat je niet 
kunt vervangen.

Tranen stromen over 
je gezicht. 

En ik.



Fix you
Coldplay

Tears come streaming 
down your face.

I promise you I will 
learn from all my 
mistakes.

Tears come streaming 
down your face.

And I.

Tranen stromen over 
je gezicht.

Ik beloof je dat ik 
van mijn fouten zal 
leren.

Tranen stromen over 
je gezicht. 

En ik.



Fix you
Coldplay

Lights will guide you 
home. 

And ignite your 
bones. 

And I will try to fix 
you. 

Lichten zullen je naar 
huis leiden.

En je botten doen 
ontvlammen.

En ik zal proberen je te 
herstellen.



Lied 428

“ Overvloedig geef ik u “

We zingen dit   3x



3 x 



3 x amen



De Band speelt nog  “Imagine”

En, er is natuurlijk weer  

koffie, thee en limonade!

Iedereen een goede zondag gewenst!

Volgende dienst:    12 maart

….. Tot dan!
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Imagine
John Lennon

Imagine there's no 
heaven.

It's easy if you try.

No hell below us,

Above us only sky.

Imagine all the 
people.

Living for today...

Stel je voor dat er geen 
hemel zou zijn,

Het is simpel als je het 
probeert.

Geen hel onder ons,

alleen lucht boven ons.

Stel je voor dat alle 
mensen.

Leven voor hier en nu.



Imagine
John Lennon

Imagine there's no 
countries.

It isn't hard to do.

Nothing to kill or die 
for.

And no religion too.

Imagine all the 
people.

Living life in peace...

Stel je voor dat er geen 
landen zouden zijn.

Het is niet moeilijk voor 
te stellen.

Niets om voor te doden 
of te sterven,

en ook geen religie….

Stel je voor dat alle 
mensen

samenleven in vrede…



Imagine
John Lennon

You may say I'm a 
dreamer.

But I'm not the only 
one.

I hope someday you'll 
join us.

And the world will be 
as one.

Je zou kunnen zeggen 
dat ik een dromer ben.

Maar ik ben niet de 
enige.

Ik hoop dat je op een 
dag met ons meedoet.

En de wereld zal een 
eenheid zijn.



Imagine
John Lennon

Imagine no 
possessions

I wonder if you can

No need for greed or 
hunger

A brotherhood of man

Imagine all the 
people

Sharing all the 
world...

Stel je voor dat er geen 
bezit is

Ik vraag me af of jij het 
kan

Geen  hebzucht en geen 
honger

Een gemeenschap van 
mensen

Stel je voor dat alle 
mensen

De wereld samen delen…



Imagine
John Lennon

You may say I'm a 
dreamer.

But I'm not the only 
one.

I hope someday you'll 
join us.

And the world will live 
as one.

Je zou kunnen zeggen 
dat ik een dromer ben.

Maar ik ben niet de 
enige.

Ik hoop dat op een dag 
je met ons meedoet.

En de wereld zal een 
eenheid.


