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WELKOM in deze viering 
 
Aansteken van de kaarsen, terwijl we staande zingen als  
Intochtslied: Psalm 146, 1,4 en 5 
 
Moment van stilte  
 
Votum en groet  
Gemeente gaat zitten 
 
KYRIE GEBED 
 
Glorialied: LB 309a (Gloria a Dios - Spaans en Nederlands) 



Het geheim in de doos - Kinderen gaan naar de kinderkerk  
 
 
SCHRIFTLEZING : Exodus 1:15-22 (in het Spaans) 
 
Bovendien gelastte de koning de Hebreeuwse vroedvrouwen, Sifra en 
Pua geheten, het volgende: Als u de Hebreeuwse vrouwen bij de 
bevalling helpt, let dan goed op het geslacht van het kind. Als het een 
jongen is, moet u hem doden; is het een meisje, dan mag ze blijven 
leven. Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet 
wat de koning van Egypte hun had opgedragen: ze lieten de jongetjes 
in leven.  

Daarom ontbood de koning de vroedvrouwen. ‘Wat heeft dit te 
betekenen?’ vroeg hij hun. ‘Waarom laat u de jongens in leven?’ De 
vroedvrouwen antwoordden de farao: ‘De Hebreeuwse vrouwen zijn 
anders dan de Egyptische: ze zijn zo sterk dat ze hun kind al gebaard 
hebben voordat de vroedvrouw er is.’  

God zegende het werk van de vroedvrouwen, zodat het volk zich 
sterk uitbreidde. En omdat de vroedvrouwen ontzag voor God hadden, 
schonk hij ook aan hen nakomelingen. Toen gaf de farao aan heel zijn 
volk het bevel om alle Hebreeuwse jongens die geboren werden in de 
Nijl te gooien; de meisjes mochten in leven blijven. 
 
 
ZINGEN: LB 738 (Kom zing het lied van Eva)          
 
OVERWEGING 
 
Stilte en muziek 
 
MEDEDELINGEN EN COLLECTE 
 
Tijdens de collecte horen we Mercedes Sosa, Solo le pido a Dios : 
 
Ik vraag slechts aan God 
Dat pijn mij niet onverschillig zal laten, 
Dat de droge dood mij niet zal vinden leeg en alleen, 
Terwijl ik niet genoeg heb gedaan. 
 
Ik vraag slechts aan God 
Dat onrecht mij niet onverschillig zal laten, 
Dat ze mij niet op de andere wang zullen slaan 
Nadat een klauw het geluk van mij heeft weggerukt. 
 
Ik vraag slechts aan God 
Dat de oorlog mij niet onverschillig zal laten, 



Het is een groot monster dat hard vertrapt 
Heel de arme onschuld van de mensen. Ik vraag slechts aan God 
Dat bedrog mij niet onverschillig zal laten; 
Als één verrader meer macht heeft dan enkelingen, 
Dat die enkelingen dat niet zomaar vergeten. 
 
Ik vraag slechts aan God 
Dat de toekomst mij niet onverschillig laat, 
Ongelukkig is hij die weg moet 
Om in een andere cultuur te gaan leven. 
 
Ik vraag slechts aan God 
Dat de oorlog mij niet onverschillig laat, 
Het is een groot monster dat hard vertrapt 
Heel de arme onschuld van de mensen 

 
 
GEBEDEN, die we beginnen met een psalm van hoop uit Colombia 
 
Gebeden bij de kaarsenboom,  
na elke drie beden zingen we: Nada te turbe (Liedboek 900) 
 
  
Kinderen komen terug  
 
 
SLOTLIED (staande): La paz del Señor  
1e couplet in het Nederlands, dan in het Spaans, daarna 3 coupletten in Nederlands 
 

 
 
La Paz del Señor, la paz del Señor, 
la paz del Resucitado 
La paz del Señor a ti ya mi, 
a todos al canzará 
 



(vertaling)  
 
De vrede van de Heer, 
de vrede van de Verrezene zij met jou, 
zal iedereen bereiken 
 
 
2. De vrede van Christus, de vrede van Christus, 
van Hem die kiest voor het leven. 
De vrede van Christus zal jou en zal mij 
en al wie gelooft bereiken. 
 
3. De vrede van Christus, de vrede van Christus, 
van Hem die kiest voor het leven. 
zij komt om een plaats bij ons in dit uur 
ontvang haar met grote blijdschap. 
 
4. De vrede van Christus, de vrede van Christus, 
van Hem die kiest voor het leven. 
zij zoekt zich een weg en leeft pas als jij, 
bereid bent om haar te delen. 
 
 
ZEGEN besloten met VL 235 (Gij levende, eerste en laatste)  
achterin uw liedboek geplakt 
 
 
We drinken koffie in de kerk. U bent van harte welkom voor het 
nagesprek met Jeannet over haar werk aan de Universiteit en de 
actualiteit van kerk en samenleving in Colombia. 
 
De collecten zijn bestemd voor Buurt- en Kerkhuis De Paardenberg en 
voor Pioniersplekken in Den Haag. 
 
U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken naar: 
 
1e collecte (diaconie) NL41INGB0000600100: diaconie Lukaskerk, Den 
Haag, ovv collecte 22 januari 
 
2e collecte (wijkgemeente/kerk) NL73INGB0006206900, 
PGG Lukaskerk ovv collecte 22 januari 
 
Bij de uitgang staat de koffiepot voor uw bijdrage voor koffie en thee. 
  


