
Orde van dienst, zondag 1 mei 

mmv. :  

de hemelse stamtafel,  jongerenkoor ‘Let’s Unite’, Jeroen vd. Scheer 

 

Thema : Vrijheid,  

 

Koor 

 

Voorlezen intro op de 10 geboden  (4 vertalingen) 

 

Aansteken kaars 

 

Welkom en andere kaarsen 

 

Samen zingen : 

GOZ  18,  bijeengeroepen, uit onze huizen,  Melodie ‘geest van 

hierboven (675) 

Bijeengeroepen uit onze huizen,  elk met zijn eigen levenslied,  
zijn wij gekomen om weer te dromen  
van wat God in ons mensen ziet.  
Wij willen zingen van alle dingen,  
roepen uit donker, roepen om leven,  
roepen om licht om Gods woorden te zien.  
God zal ons horen, Hij schenkt het leven.  
Hij zal ons vragen antwoord te geven, samen te leven in zijn gloria. 

 
Bijeengekomen, woord in ons midden,  
samen zijn wij hier in Gods huis.  
Kleinen en groten, niemand verstoten,  
voor wie God zoekt is hier een thuis.  
Bidden en danken, stilte en klanken met elkaar delen, 
één zijn met velen en zingen keer op keer: Jezus is Heer.  
Jong en oud samen, zingen nu ‘Amen’.  
God in ons midden, verhoor ons bidden.  
Heel uw gemeente zingt: Halleluja. 



Gebed 
 

Sketch 1 : Inleiding 

 

Koor  

 

Sketch 2 : ‘de 10 geboden’ 

 

Sketch 3 : interaktief,  de zevende dag 

 

Koor 

 

Lied  : GOZ  90 :  1-5  melodie ‘de wijzen, de wijzen 

Tien woorden, tien woorden, die wij van Mozes hoorden 

Betekenen nu nog altijd : ’t JaHWeH die bevrijdt 

 

De mens die wil leven hoeft niet van angst te beven 

Voor elke god van hout of steen : JaHWeh bevrijdt alleen. 

 

Zijn naam mag je weten, maar laat ons niet vergeten 

Voor wie alleen die Náám maar hoort,  is het gewoon een woord 

 

Eén dag is gegeven om vrij te leren leven 

Zes dagen werk? ’t Is mooi geweest! Op sabbath is het feest. 

 

Al voeg zul je leren om ouderen te eren 

Te luisteren naar goede raad die waarschuwt voor het kwaad. 

 

Sketch 4 : Fiets en Fake 

 

Lied :  10 geboden 6 t/m 10, en hh 1 

 

Het is verboden een medemens te doden 

Want zelf sterf je vóór je ’t weet als jij dat woord vergeet. 

 



 

Wat trouw is moet blijken. Niet naar een ander kijken 

Wie zich niet houden kan bij één blijft dikwijls zelf alleen 

 

Wij zullen ni stelen, maar lkiever samen delen 

Er is genoeg voor iedereen, ’t is niet voor ons alleen 

 

Wie kwaad wil vertellen,  aan die is te voorspellen: 

Als het niet waar is wat hij zegt,  komt hij voor het gerecht 

 

Als iemand een huis bouwt,  of met een lieve vrouw trouwt; 

Wees niet jaloers op wat je ziet, t bespaart je veel verdriet 

 

Tien woorden, tien woorden, die wij van Mozes hoorden 

Betekenen nu nog altijd : ’t JaHWeH die bevrijdt 

 

 

UITLEG en/of SPIEGELVERHAAL 

 

Lied :  de vrijheid van gedachten  uit ‘licht’ (82)  

melodie.. beveel gerust uw wegen 

 

De vrijheid van gedachten, dat is het hoogste goed 

Want niemand kan verwachten da’k anders denken moet 

Beperk mij in het zweven, verwar mijn toekomstplan 

‘k kan altijd verder leven, omdat ik denken kan. 

 

Ik leef wel volgens wetten, maar die zijn echt van mij. 

Dus niemand kan beletten dat ik niet zo doe als zij. 

Dus bouw op eigen denken, dat geeft het meeste kracht. 

Het grootste der geschenken, in menig donk’re nacht. 

 

Mededelingen 

 



Gebed 

Koor  

 

Slotwoorden   

 

Slotlied : GOZ 112,  een land om van te dromen 

 

 
 
Refrein: 

Want een land, een land om van te dromen 

Stuwt de mensen uit hun slavernij 

Tot zij juichen met tranen in de ogen : 

“Lieve God, we zijn er, eind’lijk vrij!”  

 

1. Zeg nooit: Onze wereld is gebroken 

En de mens tot weinig goeds in staat. 

Zeg nooit: Niemand kan op vrede hopen, 

Alles gaat nu eenmaal als het gaat. 

 



2. Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn, 

Dat een mens niet zonder bedding kan. 

Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn,  

Dat een volk daar eenmaal weer verzandt. 

 

3. Zeg nooit: God is zijn verbond vergeten, 

Er is niemand hier die ons bevrijdt. 

Zeg nooit: Van een droom kan ik niet eten. 

Zeg nooit: Wie niet werkt, verknoeit zijn tijd. 

 

4. Zeg nooit dat het godvergeten lijden 

Toch het noodlot is van ons bestaan. 

Zeg nooit: Stil maar, wacht op beet’re tijden. 

Zeg nooit: Niemand kan de dood weerstaan. 

 

 

 

zegenbede 

 


