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E-Collecte is voor het vredeswerk van Doopsgezind Wereldwerk (zie laatste 
bladzijde liturgie) 

 
 



Welkom en mededelingen 
 
Lied 986 De oorsprong van leven en licht 
 
Votum en groet 
 
Antwoordlied (zit voorin de liedbundel) 
 
Gebed 
 
Lied 900: Nada te Turbe (3x) 
 
Lezing 1: Psalm 139,13-24  
 

13U was het die mijn nieren vormde, 
die mij weefde in de buik van mijn moeder. 
14Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, 
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. 
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. 
15Toen ik in het verborgene gemaakt werd, 
kunstig geweven in de schoot van de aarde, 
was mijn wezen voor u geen geheim. 
16Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, 
alles werd in uw boekrol opgetekend, 
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. 
17Hoe rijk zijn uw gedachten, God, 
hoe eindeloos in aantal, 
18ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn. 
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. 
19God, breng de zondaars om, 
– weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten – 
20ze spreken kwaadaardig over u, 
uw vijanden misbruiken uw naam. 
21Zou ik niet haten wie u haten, HEER, 
niet verachten wie tegen u opstaan? 
22Ik haat hen, zo fel als ik haten kan, 
ze zijn mijn vijand geworden. 
23Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, 
peil mij, weet wat mij kwelt, 
24zie of ik geen verkeerde weg ga, 
en leid mij over de weg die eeuwig is. 

 
Lied 139b: Heer, U doorgrondt en kent mij  
 

  



Lezing 2: Marcus 9: 30-37 
 

30Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar hij wilde niet dat iemand 
dat te weten kwam, 31want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei 
tegen hen: ‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem 
doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood opstaan.’ 32Ze begrepen deze 
uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen.33Ze kwamen in Kafarnaüm. 
Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: ‘Waarover waren jullie onderweg aan het 
redetwisten?’ 34Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de 
vraag wie van hen de belangrijkste was. 35Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij 
zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn 
en ieders dienaar.’ 36Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg 
zijn arm eromheen en zei tegen hen: 37‘Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich 
opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij 
gezonden heeft.’ 

 
Lied 996: om eenvoudigen van geest  
 
Overdenking 
 
Stilte 
 
Orgelspel 
 
Gebeden, eindigend met het Onze Vader. 
 
Lied: 849: Zoek de wegen van de wijsheid  
 
Uitzending en zegen. 
 
Amen, wordt driemaal gezongen. 

 
  



Collecte DoRe Hoorn in september 2021 voor het 
vredeswerk van Doopsgezind Wereldwerk 

Doopsgezinden in Nederland zijn weliswaar bescheiden 
qua omvang, maar hebben een duidelijke inbreng in de 
Nederlandse en de internationale oecumene waar het 
gaat om Rechtvaardige Vrede (Wereldraad van Kerken), 
de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede, aandacht 
voor de heelheid van de schepping, het agenderen van 

het thema van de geweldloosheid en deelname aan  kerkelijke, interreligieuze en 
maatschappelijke discussies.  

Het afwijzen van de krijgsdienst was al in de tijd van de Reformatie een kenmerk van 
de dopers geworden. Vooral de manier, waarop men kerk wil zijn: een navolgende 
gemeenschap van vrijwillige belijders die ernaar streeft overeenkomstig de nieuwe 
werkelijkheid verzoening te leven midden in de maatschappij en ook in de politiek. 
Het vindt zijn uitdrukking in het actieve verzoeningswerk, in de veelzijdige inzet voor 
gerechtigheid, in creatieve geweldloze acties voor de (mensen)rechten, in solidariteit 
met hen die gediscrimineerd worden tot aan de zorg voor het behoud van de 
natuur.   

Als WereldWerk leggen we onze prioriteit bij de verdere invulling van het begrip 
‘rechtvaardige vrede’ zoals dat centraal stond tijdens de Internationale 
Oecumenische Vredesbijeenkomst in mei 2011 in Kingston (Jamaica), tezamen met 
reeds lopende zaken rond oorlogspropaganda, discriminatie, onrecht, geweldloze 
conflicthantering en de vraag: hoe kunnen wij een wereldwijde vredeskerk worden?  

 
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
 
Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op  
bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68  
t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn  
onder vermelding van "collecte september 2021". 


