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Ga in vrede is geen dooddoener

Zending en zegen van Jeannet Bierman
Vanuit Kerk in Actie naar Colombia

Viering van de Lukaskerk en de Ekklesia 
in de Grote Kerk Den Haag





We beginnen de dienst in stilte

STEM: Sta op:

Jij ontmoedigde, 
jij diep teleurgestelde, 
jij verdrietige.
Verstik niet
in je wanhoop, 
in je teleurstelling, in je verdriet.
Sta op:
Jij krachtige, 
jij vertrouwvolle, jij met je warmte.
Richt je kracht, 
je vertrouwen, 
je genegenheid
op allen die krachteloos zijn, 
die zonder vertrouwen zijn, 
die koud van binnen zijn. 
Sta op:
Jij kind, 
jij jongere, 
jij jongvolwassene, 
jij midden in het leven, 
jij oudere. 
Durf te geloven
in het nieuwe leven, 
in de toekomst voor elk mens, 
in het nieuwe leven, in een nieuwe aarde
waar wij van elkaar houden, 
als broeders en zusters.
Sta op: Laat het Pasen worden in ons leven (Marinus van den Berg)

HET LICHT VAN PASEN KOMT BINNEN
Terwijl wij zingen, meerdere keren



 
WIJ GEVEN HET LICHT DOOR AAN ELKAAR, terwijl wij zingen NLB 600

2. Licht, geschapen, uitgesproken,
Licht, dat straalt van Gods gelaat,
licht uit Licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!

3. Licht, aan liefde aangestoken,
Licht, dat door het donker brandt,
Licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!

4. Licht, verschenen uit den hoge,
Licht, gedompeld in de dood,
Licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!

5. Licht, straal hier in onze ogen,
Licht, breek uit in duizendvoud,
Licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!

GEBED BIJ HET LICHT 

ZINGEN: Sta op een morgen ongedacht NLB 630



Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.

Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.

Sta op! Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van 't graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid,
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.

KYRIEGEBED



GLORIA: U zij de glorie NLB 634

Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

HET GEHEIM IN DE DOOS -kinderen gaan naar de kinderkerk

SCHRIFTLEZING: Lucas 7: 44-50

ZINGEN: Iona Mijn kussen nat van tranen



ONDERWEG NAAR COLOMBIA, Paul van der Harst en Jeannet Bierman

Paul van der Harst, al vele jaren samen met Jeannet betrokken op Latijns 
Amerika, werkte onder meer in Nicaragua, oud-lid van de Ekklesia Den Haag

ZINGEN EN LEZEN, naar psalm 147 ZZZ 376

De vluchteling brengt Hij thuis, 
de door verdriet geslagen wonden
worden verzorgd. Het goede 
heeft Hij met ons voor.

Zioe hoe het land groen wordt.
Dieren worden gedrenkt,
vogels vinden een nest. Geen leven,
of het wordt door God geschonken.

Zingen: Een warme bron van vrede

Van oorlog houdt hij niet. Koud en kil 
de wereld, waar strijd wordt gevoerd.

Zijn adem verwarmt de aarde.
Wat bevroren was komt tot leven.
Krachtig strekken lenteboemen
hun hoofd door de sneeuw.
Stromen die onzichtbaar waren
bruisen zich een weg naar buiten

Zingen: Een warme bron van vrede



SCHRIFTLEZING; Johannes 20: 11-18

ZINGEN: Het zal in alle vroegte zijn Verzameld Liedboek 919

 





OVERWEGING

HOREN NAAR: God bless the grass, Pete Seeger

God bless the grass that grows through the crack
They roll the concrete over it to try and keep it back
The concrete gets tired of what it has to do
It breaks and it buckles and the grass grows thru and God bless the grass
God bless the truth that fights towards the sun
They roll the lies over it and think that it is done 
It mover trough the ground and reaches for the air 
and after a while it is growing everywhere



And God bless the grass
God bless the grass that breaks through cement
It’s green and it’s tender and it’s easily bent
But after a while it  lifts up its head 
For the grass is living and the stone is dead
And God bless the grass
God bless the grass that’s gentle and low
Its roots they are deep and it’s will is to grow
And God bless the truth, the friend of the poor 
And the wild grass growing at the poor man’s door

God, zie het gras, het groene gras:
het komt door alle scheurtjes heen waar eerst beton was
Beton gaat kapot, verbrokkelt en breekt
maar altijd is er gras dat dan de kop opsteekt, 
God, zegen het gras
God, zie ’t gevecht van de waarheid aan
Bedekt wordt ze - met leugens - maar ze zoekt haar eigen baan.
Ze worstelt zich erdoor, het licht tegemoet, 
precies zoals het gras dat tussen stenen doet.    God,  zegen het gras
God, zie het gras, het zachte groen 
dat meebuigt en kan wuiven zoals broze stengels doen
‘t kan even duren, maar komt óveral doorheen
Want levend gras is sterker dan de dode steen. Gezegend het gras.
U kent het gras, bescheiden en klein
U weet hoe sterk het groeien kan, hoe diep haar wortels zijn
De waarheid net zo – elk arm mens weet ervan –
Laat gras en  waarheid groter zijn voor alleman
God, zegen het gras hertaling: Christien Scheurkogel

ZENDING EN ZEGEN - Jeannet Bierman

INLEIDING

Lin Tjeng- Kerk in Actie

OPDRACHT

V: Wij zijn de eersten niet die in geloof de weg van de belofte proberen te 
gaan, want vele getuigen gingen ons al voor.
Tussen hoop en vrees gingen ook zij op weg, naar een leven en samenleven 
in recht en gerechtigheid, in waarheid en vrede, op Gods aarde onder zijn 
hemel.



Nooit heeft het aan mensen ontbroken die al gaande de richting wezen: de 
aartsvaders en –moeders in Israël, Debora en Hanna, de naamloze vrouw uit 
Lucas 7, Franciscus en Clara, Rosa Parks en Bisschop Tutu, en zovele 
anderen die zich hebben ingezet voor een wereld van vrede en recht: 
Apostelen, evangelisten, herders, leraars, diakenen, religieuzen, zij allen 
hebben getuigd dat Jezus Christus de weg is, de waarheid en het leven, in 
vreugde, eenvoud en barmhartigheid. In die lange rij van getuigen word ook jij
geroepen om de weg van het geloof te gaan, je gaven te gebruiken, je in te 
zetten voor gerechtigheid en vrede, tot eer van de eeuwige, de naaste tot heil

GEBED

BELOFTE
V:Jeannet, 
Aanvaard je je opdracht in Colombia in dienst van Jezus Christus, onze Heer; 
Beloof je te blijven zoeken naar de hoogte, breedte, lengte en diepte van 
Gods liefde voor mensen wereldwijd;
Beloof je om in alle bescheidenheid en trouw Zijn recht en vrede na te jagen, 
met de vindingrijkheid en de blijmoedigheid van het geloof? 

J: Ja, dat beloof ik.

V: ontvang dan de zegen van Hem die je geroepen heeft

Zegen en handoplegging door Jannet van der Spek, Paul van der Harst, Kees
Ton (diaconie Lukaskerk), Lin Tjeng (Kerk in Actie), Els Koffeman 
(Paardenberg) en Walter Bliek (PKN Barendrecht) 

VRAAG AAN DE GEMEENTE allen gaan staan

V: Gemeente van de Lukaskerk, de Ekklesia en allen hier aanwezig, 
wilt u Jeannet in haar uitzending dragen met uw belangstelling en gebeden; 
met haar in gesprek blijven over de betekenis van het evangelie in Colombia 
en in Nederland; 
Wilt u op uw plaats in de samenleving waar ter wereld ook
met haar meewerken in de dienst van Jezus, de opgestane,
op weg naar het Koninkrijk van God?

Allen: Ja, dat beloven wij. 



ZINGEN:La Paz del Señor

(laatste twee regels steeds herhalen)

La Paz del Señor, la Paz del Señor
la paz del Resucitado
se hace presente ahora y aquí
apréstate a recibirla

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 vreugde

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

Behoedt en bewaart Gij ons, lieve God
omgeeft Gij ons met uw zegen
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn
en zet ons op nieuwe wegen  

MEDEDELINGEN EN COLLECTEN

DANK- EN VOORBEDEN, STIL GEBED, GEBEDEN BIJ DE 
KAARSENBOOM, na elke drie beden zingen wij



Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de 
heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

ZENDING EN ZEGEN- allen  SLOTLIED NLB 423 (staande)



Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: refrein 

Voor alle mensen in deze stad: 
Vrede en goeds in elk huis! 
Voor alwie kwamen onder dit dak:  refrein 

ZEGEN, besloten met Verzameld Liedboek 235 (Numeri 6: 22-27)



Deze dienst werd voorbereid door een voorbereidingsgroep, bestaande uit 
Jeannet Bierman, Karel Braun, Joke Visser, Marijke Bessels, Elly Poldervaart, 

Christine Scheurkogel, Christiaan Donner en Jannet van der Spek
Mmv Lin Tjeng (Kerk in Actie) en Paul van der Harst

Liturgische Bloemschikking: Corry Hoogendoorn
Diaken: Kees Ton

Piano: Eric Kruit
Orgel: Martijn Pranger

Kinderkerk: Cornelien Woudenberg 
Koster: Frederik Ekkelboom

Geluid: Philip Mudde
Organisatie: Margriet Quarles van Ufford met hulp van vele anderen 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/medewerkers/jeannet-bierman/
www.lukaskerk-denhaag.nl

www.ekklesiadenhaag.nl


