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Welkom en mededelingen (door de 
dienstdoende ouderling) met aankondiging 
van het welkomstlied 
 
Zingen: Heer onze God, hoe heerlijk is uw 
Naam (EL 343) 
 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam, 
die U ons noemt door sterren, zon en maan. 
Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder van uw heerlijkheid. 
 
Heer, onze God, die aard' en hemel schiep, 
zeeën en land met macht te voorschijn riep' 
wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? 
 
U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 
U geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed. 
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: 
leven om Jezus' wil in eeuwigheid! 
 
Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt met eindeloos refrein. 
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam! 
 

Voorganger blijft beneden zitten 
 

Kaars aansteken (met korte toelichting) 
 

Gemeente wordt verzocht te gaan staan 
 

Gelegenheid voor een persoonlijk, stil 
gebed 
 

We ontvangen de groet van God en 
spreken uit dat we het van Hem 
verwachten 
 

De gemeente gaat zitten 
 
Zingen: Streel Gij met uw stralen (Lvdk 323 
vers 6 en 8) 
 
Streel Gij met uw stralen, 
God van licht en leven, 
mijn gezicht tot U geheven. 
Evenals de bloemen  
voor het zonlicht buiten 
zo gewillig zich ontsluiten, 
zo laat Gij zon van mij, 
in uw licht mij groeien 
voor U openbloeien. 
 
Heer kom in mij wonen,  
mijn hart en leven, 
U ten heiligdom gegeven. 
Gij die zo nabij zijt,  
wend mij toe uw wezen, 
dat Ge in mij uw beeld moogt lezen. 
Waar ik ga zit of sta, 
laat mij U aanschouwen, 
met een stil vertrouwen. 
 
Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
 
Beamerpresentatie 
 
We lezen uit de Bijbel, het Woord van God: 
(NBV21 - wordt door lector gelezen) 2 
Koningen  hoofdstuk 5 vers 1-19 
 
1Naäman, de bevelhebber van het Aramese 
leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien 
en werd zeer door hem gewaardeerd, want 
de HEER had hem voor Aram een grote 
overwinning laten behalen. Maar deze grote 
krijgsman leed aan een huidziekte die onrein 
maakt. 2Nu hadden de Arameeërs op een 
van hun strooptochten uit Israël een jong 



meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij 
de vrouw van Naäman. 3Zij zei tegen haar 
meesteres: ‘Ach, kon mijn meester maar 
eens naar de profeet in Samaria gaan, die 
zou hem wel genezen.’ 4Naäman ging naar 
zijn heer en vertelde hem wat het meisje uit 
Israël had gezegd. 5Daarop zei de koning 
van Aram: ‘Ga erheen. Ik zal u een brief 
meegeven voor de koning van Israël.’ 
 
Naäman ging op weg, met tien talent zilver 
bij zich, zesduizend sjekel goud en tien stel 
kleren. 6In de brief die hij aan de koning van 
Israël overhandigde, stond het volgende: 
‘Met deze brief stuur ik mijn dienaar 
Naäman naar u toe, om door u van zijn 
huidziekte te worden genezen.’ 7Zodra de 
koning van Israël de brief gelezen had, 
scheurde hij zijn kleren en riep uit: ‘Ben ik 
soms God, dat ik kan beschikken over leven 
of dood? Hij stuurt mij deze man om hem 
van zijn ziekte te genezen. Let op mijn 
woorden: hij is uit op een conflict met mij!’ 
8Toen de godsman Elisa hoorde dat de 
koning van Israël zijn kleren had gescheurd, 
liet hij hem vragen: ‘Waarom hebt u uw 
kleren gescheurd? Laat die man bij mij 
komen, dan zal hij merken dat er in Israël 
een profeet woont.’ 
 
9Naäman reed met zijn wagen naar het huis 
van Elisa. 10 Elisa stuurde iemand naar buiten 
om hem te zeggen: ‘Baad u zevenmaal in de 
Jordaan, dan zal uw huid weer gezond 
worden en zult u weer rein zijn.’ 11Kwaad 
ging Naäman weg. ‘Ik had gedacht dat hij 
zelf naar buiten zou komen,’ zei hij. ‘En dat 
hij de naam van de HEER, zijn God, zou 
aanroepen en met zijn hand over de 
aangetaste plek zou strijken, en zo de ziekte 
zou wegnemen. 12Zijn de rivieren van 
Damascus, de Abana en de Parpar, soms 
niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik 
me daarin niet kunnen baden om rein te 
worden?’ Verontwaardigd draaide hij zich 

om en ging weg. 13Maar zijn bedienden 
kwamen hem achterna en zeiden: ‘Maar 
meester, als de profeet u een ingewikkelde 
opdracht had gegeven, had u die toch ook 
uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: “Baad 
u, en u zult weer rein worden,” moet u dat 
zeker doen.’ 14 Hierop daalde Naäman af 
naar de Jordaan en dompelde zich daar 
zevenmaal onder, zoals de godsman had 
gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo 
gaaf als de huid van een kind, en hij was 
weer rein. 15Toen keerde hij met zijn hele 
gevolg naar Elisa terug, maakte bij de 
godsman zijn opwachting en zei: ‘Er is in de 
hele wereld geen god, behalve in Israël!’ 
Alstublieft, neemt u een geschenk van uw 
dienaar aan.’ 16Maar Elisa antwoordde: ‘Zo 
waar de HEER, in wiens dienst ik sta, leeft, ik 
zal niets aannemen.’ En hoe Naäman ook 
aandrong, Elisa bleef weigeren. 17Toen zei 
Naäman: ‘Als u werkelijk niets van uw 
dienaar wilt aannemen, wees dan zo goed 
mij twee muildierlasten aarde mee te geven. 
Ik verzeker u dat ik nooit meer offers zal 
brengen aan andere goden dan de HEER. 
18Maar ik hoop dat de HEER mij het 
volgende zal willen vergeven: ik begeleid 
mijn vorst altijd als hij naar de tempel gaat 
om zich voor Rimmon neer te buigen, en ik 
buig me dan ook neer in de tempel van 
Rimmon. Ik hoop dus dat de HEER het mij 
zal willen vergeven wanneer ik me neerbuig 
in de tempel van Rimmon.’ 19Elisa 
antwoordde: ‘Ga in vrede.’ 
 
Zingen: Op hoge heuvels met een rijk 
verleden (DNP 87) 
 
Op hoge heuvels met een rijk verleden, 
gewijde bergen, heilig voor de HEER, 
ligt Sion – van haar poorten houdt Hij meer 
dan van de pracht en praal van Jakobs 
steden. 
 
Rahab heeft Hij nooit uit het oog verloren; 



ook Filistea, Tyrus, Babylon 
en Nubië, elk volk onder de zon 
is hier in Sion, stad van God, geboren. 
 
De hele wereld zal van Sion horen. 
De Allerhoogste houdt haar zelf in stand. 
De HEER schrijft bij elk volk met eigen hand: 
‘Ook jij bent hier, in deze stad, geboren.’ 
 
‘Gods wereldwijde werk is hier begonnen’, 
zo zingen alle volken in refrein. 
Ze dansen van geluk, van groot tot klein: 
‘In jou, mijn stad, ontspringen al mijn 
bronnen.’ 
 
Woordverkondiging: Heb vreemdelingen lief 
als jezelf (Leviticus hoofdstuk 19 vers 34) 
 
Zingen: Wie op Jakobs God blijft bouwen 
(DNP 146 vers 3-6) 
 
Wie op Jakobs God blijft bouwen, 
wie de HEER als helper heeft, 
kent geluk en kan vertrouwen 
op zijn God die redding geeft. 
Hij schiep hemel, zee en land; 
wat Hij heeft beloofd houdt stand. 
 
Hij doet recht en zal bevrijden 
wie niet weet wat vrijheid is, 
voedt royaal wie hongerlijden, 
redt uit de gevangenis. 
Blinde ogen opent Hij; 
wie gebukt gaat, staat Hij bij. 
 
Hij beschermt de vluchtelingen, 
heeft wie eerlijk leven lief. 
Weduwen zien zegeningen, 
wezen geeft Hij perspectief. 
Maar de levensweg loopt dood 
van wie doen wat Hij verbood. 
 
Eeuwig zal de HEER regeren, 
alle generaties door. 
Sion, kom je koning eren; 

vorstelijk gaat Hij ons voor. 
Geef je vrolijkheid een stem; 
halleluja – zing voor Hem! 
 
Dankgebed en voorbede  
 
Collecte (Aankondigen waarvoor de collecte 
bestemd is) De collecte in de dienst is 
digitaal (Givt-app) voor de mensen die via 
Internet verbonden zijn; de daadwerkelijke 
collecte voor de kerkgangers is bij de 
uitgang (na afloop van de dienst). 
 
Zingen: Jezus roept hier mensen samen (LB 
975 vers 1-3) 
 
Jezus roept hier mensen samen 
die in woord gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 
geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is, 
prijs de Zoon, die mensen kent, 
prijs de Geest die als de trooster  
zich naar ons heeft toegewend. 
 
Jezus roept ons te belijden 
Hem als Heer van het heelal, 
hoeder van ons broze lichaam, 
redder van wie faalt of valt. 
Zing het uit, laat elk het horen, 
zing het heilige verhaal, 
zeg de wereld: Christus' glorie 
is op aarde neergedaald. 
 
Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of huidskleur, rangen, standen – 
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden,  
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 
 

De gemeente gaat staan 
 



Geloofsbelijdenis (met elkaar uitgesproken) 
 
Ik geloof dat ik nooit alleen ben. 
God is bij mij; Hij is mijn Vader. 
Hij heeft alles gemaakt, ook mij. 
  
Ik geloof, dat God deze wereld in zijn hand 
houdt. 
Hij heeft Jezus Christus op aarde gezonden. 
  
Ik geloof, dat Hij de Zoon van God is. 
Om mij te bevrijden van zonde en schuld 
werd Hij aan het kruis geslagen,  
en ging hij door het dodenrijk. 
Hij is opgestaan en is mijn broeder. 
  
Ik geloof, dat ik onder de mensen niet alleen 
ben. 
Om mij heen is de gemeenschap van de 
kerk, van mensen. 
Ze leven overal, in alle landen van de 
wereld, 
in alle continenten en onder alle rassen. Ik 
hoor erbij. 
  
Ik geloof, dat ik nooit zover van God kan 
weglopen, 
dat er geen terugkeer mogelijk zou zijn, 
dat God mij niet naar Zich toe wil trekken. 
  
Ik geloof, dat God het leven wil en niet de 
dood, 
de blijdschap en niet het verdriet 
en dat Hij bij mij is, 
vandaag en altijd. 
 
Zingen: Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
(Opw 334; HH 679; OT 315) 
 
Heer, uw licht en uw liefde schijnen, 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij; schijn door mij. 
  

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw 
heerlijkheid. 
Kom, Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend Uw rivier, laat uw heil heel de aard 
vervullen. 
Spreek Heer, uw woord: dat het licht 
overwint. 
 
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid; 
uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 

Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij; schijn door mij. 
 
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw 
heerlijkheid. 
Kom, Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend Uw rivier, laat uw heil heel de aard 
vervullen. 
Spreek Heer, uw woord: dat het licht 
overwint. 
 
Staan wij oog in oog met U, Heer; 
daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij; schijn door mij.  
 
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw 
heerlijkheid. 
Kom, Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend Uw rivier, laat uw heil heel de aard 
vervullen. 
Spreek Heer, uw woord: dat het licht 
overwint. 
 
God geeft ons zijn zegen 


