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‘JIJ BENT MIJN GETUIGE ’  

Het is onmiddellijk raak: Jij bent getuige. Het overvalt. We aarzelen. 

Anderen streelt het misschien. Zoals kinderen gestreeld kunnen zijn 

als ze op volwassen verantwoordelijkheid worden aangesproken. 

 

Lucas plaatst de woorden van Jezus over ‘getuigenis afleggen’ in 

een context. Hij begint met uitleg over het leven van Christus. Dat 

Jezus het is over wie de Schriften spreken. Lucas maakt verder 

duidelijk dat het begint in Jeruzalem. Soms zijn wij christenen 

geneigd om het evangelie te laten beginnen bij ons als Kerk. Maar 

het begint in het jodendom, bij het juiste begrip van de tittels en de 

jota’s. En daardoorheen vlamt de Geest. Op haar leunen wij. Het 

begint met kracht uit de hemel. 

 

De Schotse kerk bereidde het materiaal voor dat op tafel ligt. De 

Schotten lieten zich inspireren door de zendingsconferentie in 

Edinburgh in 1910, precies honderd jaar geleden. De deelnemers 

daar deden de ontdekking: De wereld is veranderd, dus we moeten 

die kant van de boodschap naar voren brengen die aansluit bij deze 

nieuwe wereld. Getuigen is altijd een dialoog van enerzijds de  

inspiratie in Christus en anderzijds het aanvoelen van het moment. 

 

Getuigen in het geseculariseerde Westen gaat anders dan getuigen 

in door christenen gedomineerde landen. Meer dan preken vraagt 

onze wereld om belijden. Meer dan een ander vertellen waarin hij of 

zij afwijkt, vraagt het om een eerlijk onszelf verantwoorden. Het 

gesprek begint bij onszelf, over onze kwetsbaarheid, onze 

betrokkenheid en ons vermogen recht recht te blijven noemen. 

 

Internet heeft onze wereld kleiner gemaakt. Schotland, toch al niet 

de wereld uit, is nog dichterbij komen liggen. De sympathie om het 

geloof van de Schotten te verstaan - en van zo vele anderen - is 

meer nog dan vroeger een kwaliteit van het eigen hart. Het gaat 

niet buiten ons om. Jij en ik bepalen of het evangelie waarheid 

wordt. Of dat het waardeloos terzijde ligt. Dat klinkt gewichtiger dan 

we bedoelen. Laten we beginnen waar de leerlingen in het 

evangelie van Lucas ophouden. Ze zijn voortdurend in de tempel en 

loven God. Wellicht is dat de goede toon om mee in te zetten.  

 

ds. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris Raad van Kerken 
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INLEIDING OP DE ORDE VAN DIENST  

Het is mogelijk onderdelen van de dienst uit te breiden of in te 

korten. Er zijn vier elementen: (I) samenkomst, (II) dienst van het 

woord, (III) voorbeden, (IV) wegzending.  

 

I  Samenkomst  

Iemand brengt de bijbel naar voren tijdens het zingen van het 

openingslied en plaatst het boek op een lessenaar, een tafel of 

altaar. De voorganger of liturg begroet de mensen uit diverse 

kerken in het woord van welkom.  

 

I I  Dienst  van het  woord  
 

Lezing Lucas 24  

De Schotse kerken raden ons de lezing aan van Lucas 24 in zijn 

geheel. Het is ook mogelijk een fragment te nemen of een 

stemmenspel van internet te downloaden. Men kan iconen of 

afbeeldingen projecteren op een wand. Het is tenslotte mogelijk om 

te applaudisseren na elke verschijning. Dat is gewoonte in de 

Chaldese kerk. Het is wenselijk de tijd voor muziek en stilte voor en 

na de verkondiging af te spreken. 

 

Overdenking 

In de liturgie volgt een mogelijke invulling van de overdenking. Dit 

meditatieve onderdeel maakt gebruik van symbolen en gebaren. 

Het maakt het begrip eenvoudiger. Men kan de symbolen en 

gebaren als een rode draad de lijn van de overdenking laten 

bepalen. Het is ook mogelijk de symbolen verder te verspreiden 

over verschillende onderdelen van de liturgie. 

De symbolen worden naar voren gebracht en worden neergezet op 

een opvallende plaats waar ieder ze kan zien – bijvoorbeeld op een 

tafel of altaar vooraan of in het midden van de samenkomst. De 

symbolen zouden ook geprojecteerd kunnen worden op een 

scherm of een muur.  

Vanzelfsprekend is het ook mogelijk dit onderdeel zelf in te vullen 

met een eigen overdenking conform de plaatselijke gewoonte. 

 

I I I  Voorbeden 

Deze gebeden zijn geïnspireerd op het materiaal dat gemaakt is bij 

de acht dagen van de Week van Gebed.  

 

IV  Wegzending 

Als slotgebed wordt een gebed van een Schotse christen 

voorgesteld. De Schotse kerk spreekt het verlangen uit naar 

eenheid: ‘… dat wij één zijn, opdat de wereld gelooft’.  



4 

 

ORDE VAN DIENST VOOR EEN  
OECUMENISCHE VIERING  
Thema: ‘J i j  bent mijn getuige’       Lucas  24:48  

a=allen; v=voorganger; s=stem 

LvdK = Liedboek voor de kerken; GvL = Gezangen voor Liturgie; 

Opw= Opwekkingsbundel; Iona = Opstaan! - uitgave 2008 

 

I  Samenkomst  

Openingsl ied  

 Psalm 98  (LvdK 320, GvL 575) 

 

v Er is één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt: 

a één Heer, één geloof, één doop,  

 één God en Vader van allen,  

 die boven allen, door allen en in allen is. 

 

v Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, 

 maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, 

 en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden  

 om tot inkeer te komen,  

 opdat hun zonden worden vergeven.  

 Het begint in Jeruzalem.  

a Wij zullen hiervan getuigenis afleggen.  

 

Welkomstwoord  

 

Openingsgebed 

v O, verrezen Heer,  

 op de weg naar Emmaüs was u de metgezel van de leerlingen.  

 Wees ons nabij op onze weg door het geloof,  

 op al de wegen die wij gaan  

 en bij alles wat wij tegenkomen. 

 Geef ons inzicht,  

 zodat wij anderen met een open hart kunnen verwelkomen  

 en durven luisteren naar hun verhalen. 

 Vernieuw in ons het verlangen om uw woord te verkondigen. 

 Verlicht ons en laat ons hart vol zijn  

 van de wens uw getuigen te zijn. 

 Laat de Heilige Geest ons leren uw woord te verstaan  

 en open onze ogen zodat wij u herkennen. 

 Geef ons de kracht om kwetsbaar te zijn,  

 zodat onze broeders en zusters in ons u herkennen  

 en dat wij u herkennen in hen. Amen. 
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I I  Dienst van het  woord  

Gezongen acclamat ie van het  evangel ie  

 GvL 431 (Opw 334, Iona 23 ‘Op God alleen wacht ik’) 

 

Lezing ui t  het  evangel ie  

 Lucas 24:44-53 (of het gehele hoofdstuk) 

 

44 Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie 

gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in 

de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ 

45 Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen 

van de Schriften. 46 Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de 

messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal 

opstaan uit de dood, 47-48 en dat in zijn naam alle volken 

opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun 

zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis 

afleggen, te beginnen in Jeruzalem. 48  49 Ik zal ervoor zorgen dat 

de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad 

tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’  

50 Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn 

handen op en zegende hen. 51 Terwijl hij hen zegende, ging hij 

van hen heen en werd opgenomen in de hemel.  

52 Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar 

Jeruzalem, 53 waar ze voortdurend in de tempel waren en God 

loofden.  

 

Overweging 
 

 Een mogelijke invulling van de overweging: 

 

Handeling 1 

 Een flinke steen wordt gebracht naar een goed zichtbare 

 plaats. Intussen kan er muziek gespeeld worden. 

 

s1 ‘Waarom zoekt u de levende onder de doden?’ (Lucas 24:5) 

s2 Ik weet wat het betekent om iemand te verliezen. 

 Ik ben op de plaats geweest van tranen en wanhoop. 

 Ik heb het gewicht gevoeld van de steen  

 die alle hoop verplettert 

 en die voor mij de weg afsluit naar God. 
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s1 Maar wij zijn het, en niet God, die stenen plaatsen. 

 Beetje bij beetje zal het licht terugkomen. 

 Christus zal zichzelf openbaren in de liefde van een vriend, 

 in de gastvrijheid van een buur, 

 in de vriendschap van een vreemde. 

s2 Eerst moet er dood zijn  

 voordat er sprake kan zijn van opstanding. 

 Ik heb gezien hoe de doden tot leven kwamen: 

(ruimte voorbeelden te laten horen of persoonlijke getuigenissen) 

s1+2 Van deze dingen zijn wij getuigen. 

 

a Wij bidden voor allen  

 voor wie de steen moet worden weg gerold. 

 Wij zeggen dank voor allen die in dit leven  

 opstanding hebben ondervonden. 

 Wij prijzen God om de glorie van de verrezen Christus, 

 die ons de vast en zekere hoop geeft op eeuwig leven. 

 

Handeling 2 

 Een groot vertelboek met platen ofwel toepasselijke foto’s 

 wordt/worden gebracht naar een goed zichtbare plaats. 

 Intussen kan er muziek gespeeld worden. 

 

s1 ‘Waar loopt u toch over te praten?’ (Lucas 24:17) 

s2 Ik houd van een echt gesprek.  

 Onbelangrijke praatjes ben ik ontgroeid.  

 Ik ben een echte verteller. 

 Ik weet te luisteren, zelfs als het moeite kost. 

 Ik leef mee in het verhaal van mijn buurman. 

s1 Dank God voor de mogelijkheden van communicatie - 

 voor het rechtstreekse gesprek, voor de telefoon,  

 voor radio, televisie en internet. 

 Dank God voor alles wat ons met elkaar verbindt 

 en wat ons de mogelijkheid geeft tot contact. 

 Dank God voor de heilige Geest. 

s2 Wij zijn ons eigen verhaal. 

 Ik heb verhalen gehoord waardoor levens werden veranderd. 

(voorbeelden of getuigenissen) 

s1+2 Van deze dingen zijn wij getuigen. 
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a Wij bidden voor alle mensen  

 die praten over onbelangrijke dingen.  

 Wij brengen dank voor allen die ervaringen hebben gedeeld  

 van genezing, vergeving en verzoening.  

 Wij prijzen God voor zijn liefde als een kracht tot verandering 

 en wij bidden dat eens het verhaal van Christus  

 en van ons gaat samenvallen. 

 

Handeling 3 

 Een grote wereldbol (mogelijk met verlichting) wordt  

 gebracht naar een goed zichtbare plaats.  

 Intussen kan er muziek gespeeld worden. 

 

s1 ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet 

 wat daar deze dagen is gebeurd?’  (Lucas 24:18) 

s2 Ik ben mij in deze dagen bewust van natuurrampen 

 die gebeuren aan de andere kant van de wereld. 

 Tot nog toe heb ik er geen aandacht aan gegeven  

 toen mijn buurman een verlies leed 

 en ik weet ook niet  

 wat zij bij de deur hiernaast aan het vieren zijn. 

 Ik voel mij een vreemdeling in mijn eigen land. 

s1 Soms worden wij opgeroepen om stil te zijn. 

 Als wij kijken en luisteren, dan vinden wij Christus in de ander. 

 Als wij naar binnen kijken, dan vinden wij Christus in onszelf. 

 En als wij ons openstellen voor uitdaging en kwetsbaarheid, 

 dan zal de heilige Geest ons tonen waar God ons wil hebben. 

s2 God is aanwezig in elke situatie.  

 Niemand is voor Hem een vreemde. 

 Ik heb God aan het werk gezien in het groot en in het klein. 

 (voorbeelden of getuigenissen) 

s1+2 Van deze dingen zijn wij getuigen. 

 

a Wij bidden voor allen die in droevige omstandigheden verkeren. 

 Wij brengen dank voor internationale hulporganisaties, 

 voor nooddiensten en voor individuele personen 

 die persoonlijke offers brengen om hun naasten te helpen. 

 Prijs God voor het gebed als een gave en een kracht - 

 want er is altijd iets wat wij kunnen doen - 

 wij kunnen bidden.  
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Handeling 4 

 Een geloofsbelijdenis (een tekst, een spandoek of iets  

 dergelijks), wordt gebracht naar een goed zichtbare plaats. 

 Intussen kan er muziek gespeeld worden. 

 

s1 ‘Wat dan?’    (Lucas 24:19) 

s2 Mijn geloof is iets kostbaars. 

 Ik heb mij daaraan vastgeklampt  

 in mijn ogenblikken van grote beproeving. 

 Ik kan mij niet voorstellen hoe ik zonder zou kunnen. 

 Dat geloof wens ik mijn kinderen toe. 

s1 Wij kunnen de verantwoordelijkheid niet overlaten aan anderen. 

 Wij zijn geroepen om getuigenis te geven van ons geloof. 

 Alle eeuwen door hebben mannen en vrouwen 

 het Woord van God verspreid 

 en waar duisternis heerste kwam er licht.  

s2 Hier en nu brengen wij de mensen in herinnering 

 die hebben bijgedragen aan ons huidige geloof: 

(voorbeelden of getuigenissen) 

s1+2 Van deze dingen zijn wij getuigen. 

 

a Wij bidden voor hen die instaan voor het geloof in Christus 

 zelfs met het risico van spot, vervolging en dood. 

 Wij brengen dank voor hen die ons daarmee hebben beïnvloed. 

 En in stilte danken wij voor wat verbonden is met het geloof 

 en wat daarin voor ieder van ons het belangrijkste is. (stilte) 

 Wij prijzen God voor zijn trouw 

 die duurt tot in eeuwigheid. (Amen) 

 

Handeling 5 

 Een groot kruis (met of zonder corpus), wordt gebracht naar 

 een goed zichtbare plaats.  

 Intussen kan er muziek gespeeld  worden. 

 

s1 ‘Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan 

 om zijn glorie binnen te gaan?’  (Lucas 24:26) 

s2 Ik heb de wreedheid gezien van mensen onder elkaar, 

 bij mannen, bij vrouwen en bij hen die bijna nog kind waren. 

 Ik heb moeten toezien bij het lijden van iemand van wie ik houd 

 en ik was niet in staat om het kruis van hen weg te nemen. 

 Soms schreeuw ik het uit: waarom, o God, waarom? 
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s1 Op veel manieren wordt er geleden. 

 Oorlog, terrorisme, menselijke wreedheid: wij moeten weten 

 dat wij elk woord tot een werkelijkheid kunnen maken. 

 Christus vraagt ons: Geef altijd gestalte aan de liefde.  

 Wij kunnen geen eind maken aan het lijden  

 door ziekte of verlies, maar we kunnen binnengaan in de pijn 

 en er in delen, uit liefde. 

s2 Het kruis van Christus, bevlekt met bloed, 

 leverde een rijke oogst op van trouw, vergeving en liefde. 

 Die oogst heb ik leren kennen. 

(voorbeelden of getuigenissen) 

s1+2 Van deze dingen zijn wij getuigen. 

 

a Wij bidden voor allen die lijden onder andermans handen. 

 en wij bidden voor hen die lijden aandoen. 

 Wij brengen dank voor hen die actief gestalte geven aan liefde 

 en die een pad gaan waar zelfs engelen voor terugdeinzen.  

 Wij bidden voor de zieken, voor hun verzorgers, 

 en voor hen die de dood nabij zijn. 

 Wij prijzen God voor zijn belofte 

 dat er niets is in leven of dood 

 dat ons zou kunnen scheiden van de liefde van God. (Amen) 

 

Handeling 6 

 Een bijbel wordt gebracht naar een goed zichtbare plaats.  

 Intussen kan er muziek gespeeld worden. 

 

s1 ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak?’ 

       (Lucas 24:32) 

s2 Ik lees niet zo vaak in mijn bijbel.  

 Eigenlijk zou dat wel moeten. 

 Maar sommige verzen en spreuken zijn mij dierbaar geworden 

 en hebben diepe sporen in mij achtergelaten. 

 En op onverwachte momenten, alleen of in gezelschap, 

 dan gebeurt er echt iets - gewoon nu 

 waarbij ik die woorden begrijp als nooit tevoren - 

 Kan dat bedoeld zijn met het woord ‘openbaring’? 

s1 God openbaart zijn woord op veel manieren. 

 Wij hoeven geen extra moeite te doen voor een openbaring - 

 de Heilige Geest zal onze ogen en onze gedachten openen 

 als de tijd daarvoor rijp is. 
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 En degenen die God doet opstaan als profeten  

 laten ons het heden zien 

 in het licht van het verleden  

 en als een richtingwijzer voor de toekomst.  

s2 De kern van de openbaring is liefde. 

 Ik merkte dat mijn hart heftig begon te branden. 

 (voorbeelden of getuigenissen) 

s1+2 Van deze dingen zijn wij getuigen. 

 

a Wij bidden voor allen van wie het hart koud is. 

 Wij bidden voor hen die denken  

 dat ze het allemaal al gezien hebben. 

 Wij brengen dank voor profeten in het verleden  

 en in onze dagen 

 die ons lieten delen in wat God hun openbaarde. 

 Wij brengen dank voor hen  

 die in hun brandende liefde voor Christus 

 gerechtigheid brachten en vrijheid voor de onderdrukten.  

 Wij prijzen God voor al die gewone mensen 

 die een levende openbaring zijn van zijn Woord. (Amen) 

 

Handeling 7 

 Een groot vraagteken op een stuk karton, wordt gebracht 

 naar een goed zichtbare plaats.  

 Intussen kan er muziek gespeeld worden. 

 

s1 ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom 

 zijn jullie ten prooi aan twijfel?’  (Lucas 24:38) 

s2 Ik benijd degenen die nooit twijfelden. 

 Ik zou ook graag zo’n zekerheid hebben. 

 Maar er gebeuren dingen aan mij en aan anderen 

 die mij vragen doen stellen bij uw macht, o God. 

 En telkens als ik een rouwdienst meemaak 

 nodigt dat mij uit weer opnieuw op weg te gaan naar Emmaüs. 

s1 Er is moed en vertrouwen nodig  

 om de twijfel tot een vriend te maken. 

 Je moet bereid zijn om op weg te gaan. 

 Besluiteloosheid, traagheid, zelfvoldaanheid  

 en egocentriciteit zijn tegengesteld  

 aan gelovig vertrouwen - geen twijfel aan. 

 Volg de weg van Christus. 

 Bid, prijs God en bemin je naaste als jezelf. 

 Want al doende vinden wij de antwoorden. 
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s2 Alleen vanuit het geloof kunnen we leven met vragen. 

 Ik heb ongelofelijke doorbraken meegemaakt dankzij geloof. 

(voorbeelden of getuigenissen) 

s1+2 Van deze dingen zijn wij getuigen. 

 

a Wij bidden voor hen die in een voortdurende angst leven. 

 Wij bidden voor hen die verlamd zijn door hun onzekerheden. 

 Wij brengen dank voor hen die met hun sterke geloof 

 anderen steunen en bemoedigen bij tegenspoed. 

 Wij prijzen God omdat Jezus ons leert: 

 laat je rustig aanraken als je denkt  

 een geestverschijning te zien, (verg. Lucas 24:37) 

 want dan zul je ontdekken dat Christus de levende is. (Amen) 

 

Handeling 8 

 Een groot brood wordt gebracht naar een goed zichtbare plaats.  

 Intussen kan er muziek gespeeld worden. 

 

s1 ‘Hebben jullie hier iets te eten?’   (Lucas 24:41) 

s 2 Ik had honger. 

 Ik heb te eten gekregen. 

 Ik kan niet leven van alleen maar brood. 

 Maar ik kan er ook niet van buiten. 

s1 Wij zijn de beheerders van de wereld van God. 

 Wij hebben deel aan hetzelfde brood. 

 Er is voldoende voor iedereen. 

 Het enige dat nodig is, is gastvrijheid. 

 Voor ieder kind van deze aarde is er plaats aan tafel.  

s2 Gastvrijheid schept ruimte 

 waar voldaan wordt aan de behoefte van de ander. 

 Ik heb ondervonden hoe levens veranderden  

 door daadwerkelijke gastvrijheid. 

(voorbeelden of getuigenissen) 

s1+2 Van deze dingen zijn wij getuigen. 

 

a Wij bidden voor hen die wonen in ongastvrije plaatsen. 

 Wij brengen dank voor hen die geven van hun tijd, 

 hun talenten, hun bezit, hun diepste zelf 

 als teken dat zij Christus zien in de ander. 

 Wij prijzen God om het glorievolle kruis van Christus 

 waardoor iedereen die tot Jezus komt wordt uitgenodigd  

 om in eenheid zijn feest van het leven te vieren. (Amen) 
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Zegenwens 

 Moge onze grote God uw schouders sterken 

 en u beschermen bij uw gaan en uw komen.  

 Moge de Zoon van Maria nabij zijn aan uw hart 

 en moge de volmaakte Geest zich over u uitstorten. 

 Amen. 

 (Carol Ford) 

Lied 

 Iona 16 ‘Laudate omnes gentes’  (Taizé, GvL 609; LvdK 73) 

 

Vredeswens 

 

v Jezus zei tot zijn discipelen:  

 ‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie.’  

 Let niet op onze zonden, maar zie naar het geloof van de Kerk. 

 Om uw wil te kunnen vervullen,  

 vragen wij u om deze vrede over de Kerk,  

 leidt ons naar eenheid. 

 U, die leeft met de Vader en de Heilige Geest  

 in de eeuwen der eeuwen. 

a Amen. 

v de vrede van Christus zij altijd met u.  

a En ook met u.  

 

Geloofsbel i jdenis van Nicea -Constant inopel  

 

Inzamel ing van de gaven  

 

Lied 

 Opw 58 (LvdK 307, GvL 498) 

 

I I I  Voorbeden 

v God, Schepper en Heiland, 

 wij prijzen u voor alle gemeenschappen  

 die samen in woord en daad,  

 hun geloof belijden  

 in de verrezen Christus  

 die ons het leven geeft. 

 Laat ons groeien in onze oecumenisch betrokkenheid, 

 zodat wij één kunnen zijn in dankbaarheid voor uw schepping  

 en één in het streven naar een duurzame samenleving. 

 



13 

 

Kyrie Eleison   

 Iona 39  (of een alternatieve respons) 

 

v God, u geeft ons de mogelijkheid om u te leren kennen.  

 Wij zeggen u dank omdat u er altijd bent,  

 dat u ons uw Zoon gegeven heeft  

 om uw liefde aan ons te openbaren en in uw glorie te delen. 

 Leidt hen, die uw evangelie verkondigen naar eenheid  

 en geef hen een luisterend oor  

 om de verhalen van mensen uit verschillende culturen  

 daadwerkelijk te horen. 

 

Kyrie Eleison 
 

 God, u zult ons nooit verlaten. 

 Wij zeggen u dank voor de twee leerlingen  

 die, samen met de verrezen Heer,  

 de weg naar Emmaüs gingen. 

 Laat ons uw aanwezigheid ervaren tijdens onze reis.  

 Open ons hart,  

 zodat wij getuigen zullen zijn van de kracht van uw opstanding.  

 

Kyrie Eleison 

 

 God, van wie alles komt,  

 wij danken u omdat u ons vanaf het begin der tijden  

 nooit verlaten hebt.  

 Van generatie op generatie hebt u ons getuigen gegeven  

 die ons het geloof van de apostelen hebben doorgegeven:  

 Columba in Schotland,  

 Willibrord in Nederland,  

 (en ……………in deze streek)  

 (de gemeenschap kan mensen noemen  

 die voor haar voor het geloof van belang zijn). 
 

Kyrie Eleison 
 

 God van liefde en barmhartigheid,  

 wij danken u omdat wij het leven kregen  

 dankzij het kruis van uw Zoon. 

 Versterk ons geloof  

 zodat wij, in onze kerken en ook ieder persoonlijk,  

 Christus zullen navolgen  

 en altijd naast hen zullen staan,  

 die lijden en de dood in de ogen zien. 
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Kyrie Eleison 

 

 God, wij stellen onze hoop op u  

 en danken u voor Jezus’ belofte:  

 ‘Houd dit voor ogen: 

 Ik ben met jullie, alle dagen, 

 tot aan de voltooiing van deze wereld.’  

 U kent de twijfel in ons hart  

 als wij de weg gaan naar meer eenheid onder elkaar.  

 Geef ons de kracht om uw voorbeeld te volgen,  

 net als de pioniers op het gebied van de oecumenische eenheid: 

 de deelnemers aan de Conferentie van Edinburgh in 1910. 

 Geef ons de moed om onze angsten te overwinnen  

 en de helderheid van geest om in 2010 ons vertrouwen  

 uit te spreken op de weg,  

 die ons leidt naar uw wil. 

 

Onze Vader  

a Onze Vader in de hemel, 

 laat uw naam geheiligd worden, 

 laat uw koninkrijk komen 

 en uw wil gedaan worden 

 op aarde zoals in de hemel. 

 Geef ons vandaag het brood 

 dat wij nodig hebben. 

 Vergeef ons onze schulden, 

 zoals ook wij hebben vergeven 

 wie ons iets schuldig was. 

 En breng ons niet in beproeving, 

 maar red ons uit de greep van het kwaad. 

 Want aan u behoort het koningschap, 

 de macht en de majesteit 

 tot in eeuwigheid. 

 Amen. 

(NBV) 

 

IV Wegzending 

Gebed van overgave aan Gods wi l  

 

v Laten wij bidden: 

a Leidt ons op uw weg,  

 zodat wij niet alleen bewakers van uw erfgoed zijn,  

 maar levende tekens van uw komende Koninkrijk. 
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 Ontsteek in ons een vuur,  

 zodat wij durven strijden voor rechtvaardigheid en vrede  

 voor allen. 

 Vervul ons met geloof, hoop en liefde  

 om uw evangelie te omarmen  

 en maak ons één door de kracht van de Heilige Geest. 

 Dan zal de wereld zien dat uw Naam  

 in ons land geheiligd wordt,  

 dan zal uw Kerk daadwerkelijk uw Lichaam zijn. 

 Wij willen u volgen als pelgrims  

 en niet als vreemdelingen  

 en u lief hebben en dienen. 

(ACTS eed, afgelegd tijdens de inauguratiedienst 

van de gezamenlijke Kerken in Schotland) 

 

Zegen 

 

v De genade van onze Heer, Jezus Christus,  

 de liefde van God  

 en de gemeenschap met de Heilige Geest zal altijd bij u zijn. 

a En ook bij u. 
 

of: 
 

v De Heer, die licht gaf waar duisternis heerste, geve u vrede. 

 De Heer, die de dood overwon door het leven, geve u vrede. 

 De Heer, die de eenzaamheid overwon door zijn liefde,  

 geve u vrede. 

v De verrezen Christus zegt tegen ons:  

 ‘Zoals de Vader mij heeft gezonden, zo zend ik u.’ 

a Amen 

 

v Wij allen hebben het goede nieuws  

 van Christus’ verrijzenis gehoord. 

 Wij zullen hiervan getuigenis afleggen. 

 Ga daarom heen in de vrede van Christus. 

 Halleluja. 

a Dank aan God.  

 Amen, halleluja! 

 

Slot l ied 

 LvdK 316 (GvL 654; Evangelische Liedbundel 270) 
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DE ACHT DAGEN 

MEDITATIES EN GEBEDEN  

 

Eerste dag   Het leven vieren 

Waarom zoekt u de levende onder de doden?              Lucas 24:5,6 

 

Genesis 1:26-31 

 God keek naar alles en zag dat het zeer goed was 

Psalm 104:1-24 

Hoe talrijk zijn uw werken, Heer 

1 Korintiërs 15:12-20 

Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt 

Lucas 24:1-5 

Waarom zoekt u de levende onder de doden? 

 

De weg naar eenheid onder christenen is gebaseerd op ons 

gezamenlijk geloof in de opstanding van Christus. Wij richten ons 

op het nieuwe leven dat hij ons geeft. Als wij samen deze week van 

gebed vieren, getuigen wij van hem in onze zorg om het leven van 

alles en allen. Naarmate wij dat leven zoeken, dienen wij hem 

wiens grote liefde en scheppende kracht ons het leven gaf. 

Paulus daagt de Korintiërs op een zelfde manier uit om de verrezen 

Heer te volgen en het nieuwe leven zichtbaar te maken. We worden 

uitgedaagd te geloven in nieuw leven, dat ingaat tegen de cultuur 

van de dood. De psalm die we lezen sluit er op aan. De tekst brengt 

God de lof omwille van de schepping, het leven zoals het God voor 

ogen staat.    

Wij danken God voor dit alles: voor de schepping, voor onze 

broeders en zusters, voor ons samenkomen, voor vergeving en 

voor het eeuwige leven. 

  

Gebed 

God, onze Schepper,  

wij loven u voor alle getuigen van hun geloof  

in woord en daad.  

Wij ervaren uw liefdevolle tegenwoordigheid,  

als wij het leven voluit beleven.  

Moge ons gezamenlijk getuigenis om het leven te vieren 

ons één maken en u, de oorsprong van het leven, zegenen. 
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Tweede dag   Delen met  elkaar  

Waar loopt u toch over te praten?                                Lucas 24:17 

 

Jeremia 1:4-8 

Richt je tot ieder naar wie ik je zend 

Psalm 98 

Zing voor de Heer een nieuw lied 

Handelingen 14:21-23 

Ze bemoedigden de leerlingen 

Lucas 24:13 -17a 

Waar loopt u toch over te praten? 

  

We mogen God ontmoeten in de ander. We luisteren daarom met 

respect en aandacht naar het geloofsgetuigenis van elkaar.  

De Heer roept Jeremia op om te delen in wat hij heeft ontvangen. 

Het boek Handelingen laat zien hoe de jonge Kerk Gods woord 

hoort en er naar leeft. In de psalm zingen wij Gods lof en danken 

we hem. Het evangelie beschrijft hoe Jezus onze verblinding en 

desillusie opheft door te wijzen op het plan van God waarbinnen 

wij onszelf mogen verstaan. 

Wij lezen in deze week van gebed voor eenheid verschillende 

geloofsverhalen. We leren daarin veel kanten van God kennen. 

We kunnen God ook ontmoeten in woorden van een ander, in een 

persoonlijk contact, via een boek of via internet. De moderne 

technologie helpt aan virtuele contacten.   

We weten dat er grote verscheidenheid bestaat in persoonlijk en 

collectief getuigenis. Maar we vinden ons allen verweven in het 

ene verhaal van Gods liefde dat ons werd geopenbaard in Jezus 

Christus. 

  

Gebed 

God van de geschiedenis,  

wij danken u voor allen  

die met ons hun verhaal van geloof delen.  

Op die manier getuigen zij  

van uw tegenwoordigheid in hun leven. 

Wij loven u om de grote verschillen in onze verhalen,  

zowel persoonlijk als de verhalen van de kerken.   

We zien in al deze verhalen de ontwikkeling  

van het ene verhaal van Jezus Christus. 

Wij bidden om moed en overtuiging  

om ons geloof te delen met wie we in contact komen.  

Zo kan de boodschap van uw woord overal verspreid worden.  
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Derde dag   Bewust  leven met  God  

Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet 

wat daar deze dagen gebeurd is?                                  Lucas 24:18 

 

1 Samuël 3:1-10 

Spreek, uw dienaar luistert 

Psalm 23 

De Heer is mijn herder 

Handelingen 8:26-40  

Daarop begon Filippus met hem te spreken over  

het evangelie van Jezus 

Lucas 24:13-19a 

maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden 

 

Groeien in geloven is complex. We denken soms dat we weten 

waar het om gaat. Maar we missen toch een deel van de waarheid, 

op het moment dat we het aan anderen willen uitleggen. De 

spanningen van een druk leven verhinderen ons vaak echt te zien.  

De Heer roept Samuël om te getuigen en hij is daartoe bereid. Net 

als Filippus en de Ethiopiër. Zij luisteren en antwoorden. De psalm 

van de goede herder vertelt van iemand die leeft in het vertrouwen 

dat God zorgt en zijn kudde naar groene weiden leidt. 

De week der gebeden vraagt ons om bewust te leven met God. We 

kunnen in ontmoetingen met anderen spirituele ervaringen leren. 

Op het moment dat er twee of drie spreken over God, is God er 

zelf. Gods aanwezigheid daagt ons uit aan eenheid te werken.  

  

Gebed 

Heer Jezus, goede herder,  

u ontmoet ons en blijft bij ons in het alledaagse. 

Wij bidden u om de genade  

ons bewust te zijn van alles  

wat u voor ons doet. 

Geef dat wij open staan  

voor alles wat u ons aanreikt.  

Breng ons samen  

in één kudde.  



19 

 

Vierde dag   Het geloof vieren  

“Wat dan?"  Ze antwoordden: "Wat er is gebeurd met Jezus uit 

Nazaret."                                                                         Lucas 24:19 

 

Deuteronomium 6:3 -9 

de Heer, onze God, de Heer is de enige! 

Psalm 34 

De Heer wil ik prijzen elk uur van de dag 

Handelingen 4:32-35 

Ze leefden eendrachtig samen 

Lucas 24:17-21 

Wij leefden in de hoop 

  

Wij zijn veel dank verschuldigd aan hen die de basis legden voor 

ons christen zijn nu. In Schotland waren dat bijvoorbeeld heiligen 

als Ninian (4e eeuw) en Columbus (6e eeuw). In Nederland kan je 

denken aan iemand als Willibrord. Het geloof van het Schotse volk 

speelt een belangrijke rol in de verspreiding van het evangelie door 

de tijden heen; het speelt voor mensen gedurende de Reformatie, 

en het speelt tot op de dag van vandaag in de verschillende kerken.  

Het gebed in Deuteronomium en de psalm roepen ons op God te 

loven en te danken. Het boek Handelingen toont ons een 

gemeenschap die één is in geloven en goede werken. 

In ons gebed verwoorden we onze dankbaarheid voor de rijke 

verscheidenheid van ons christelijk erfgoed; voor de schouders van 

voorouders waarop wij mogen staan. 

  

Gebed 
Heer God,  

wij danken u voor alle mensen en gemeenschappen  

die de boodschap van het evangelie aan ons hebben doorgegeven.  

Zij hebben ons een sterk fundament gegeven  

voor ons geloof van vandaag. 

Wij bidden u dat ook wij  

in eenheid mogen getuigen van ons geloof  

opdat anderen u leren kennen  

en hun vertrouwen zullen stellen in het heil  

dat wordt gegeven in Jezus Christus;  

wij bidden 

voor het leven van de wereld. 
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Vijfde dag   Lijden  en verdriet  

Moest de messias al dat lijden niet ondergaan  

om zijn glorie binnen te gaan?’                                       Lucas 24:26 

 

Jesaja 50:5-9 

Hij die mij recht verschaft is nabij. 

Psalm 124 

Onze hulp is in de naam van de Heer. 

Romeinen 8:35-39 

Gods liefde die hij ons toont in Jezus Christus. 

Lucas 24:25-27 

Hij verklaarde hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond. 

 

Twee gebeurtenissen hebben een onuitwisbare indruk gemaakt in 

Schotland: de bomaanslag in een vliegtuig boven Lockerbie en de 

massamoord op schoolkinderen in Dunblane. Veel onschuldige 

mensen verloren hierbij het leven. Dat had grote invloed op mensen 

tot ver over de grenzen. 

Jesaja spreekt over dit lijden. Hij herinnert ons eraan dat God oog 

heeft voor het menselijk lijden. De psalm onderstreept dat mensen 

God op steun mogen aanspreken. De brief aan de Romeinen 

verkondigt dat liefde altijd sterker is dan lijden en verdriet.  

Christus moet eerst lijden voor hij kan opstaan om ons zo nabij te 

zijn. In navolging willen christenen solidair zijn met hen die lijden 

door te getuigen dat liefde sterker is dan de dood. De opstanding is 

als een nieuwe zon voor de mensheid, de verkondiging van leven, 

vergeving en onsterfelijkheid.  

 

Gebed 

God,  

in een wereld met zoveel armoede, lijden, zonde en dood 

vragen wij uw vergeving. 

Maak ons heel, troost en steun ons. 

Wij danken u voor mensen die  

ondanks alles de moed erin houden. 

Geef dat uw Heilige Geest  

ons leert hoe groot uw mededogen is 

en help ons onze zusters en broeders in nood bij te staan. 

Laat ons als uit één mond de overwinning  

van uw Zoon die eeuwig leeft 

met heel de wereld. 
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Zesde dag   Trouw aan de Schrif ten  

‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak  

en de Schriften voor ons ontsloot?’                                 Lucas 24:32 

 

Jesaja 55:10-11 

Het woord keert niet vruchteloos naar mij terug 

Psalm 119:17-40 

Open mijn ogen, opdat ik de wonderen van uw wet zie 

Timoteüs 3:14-17 

Elke schrifttekst is door God geïnspireerd 

Lucas 24:28-35 

Jezus ontsluit de Schriften voor zijn leerlingen 

 

Gods woord is te vinden in de Schriften en is te herkennen in 

sacramenten. Het vraagt om een houding van aandachtig luisteren 

en lezen. Maar christenen hebben Gods woord vaak verschillend 

opgevat. Ze gebruikten de bijbel om hun gelijk te halen en niet om 

zich met elkaar te verzoenen. Gelukkig heeft bijbelstudie hen nu 

dichter bij elkaar gebracht op zoek naar eenheid. 

Volgens de profeet Jesaja is Gods woord niet vruchteloos. Het 

woord heeft grote zeggingskracht. De brief aan Timoteüs herhaalt 

deze boodschap: geloof in de kracht van de Schriften, waardoor 

gelovigen worden toegerust voor goede werken. De psalm prijst 

Gods woord en roept ons op de heilige wetten in ons hart te 

dragen. 

We bidden de Heilige Geest tijdens deze week van gebed om ons 

te helpen het woord van God beter te begrijpen. We vragen ons de 

weg te wijzen tot wij allen verzameld zijn rond die ene tafel van de 

Eeuwige. 

 

Gebed 

God,  

we danken u voor uw reddend Woord 

zoals het tot ons komt in de Schrift.  

Wij danken u ook voor zusters en broeders 

met wie wij uw Woord delen  

en met wie wij samen uw grote liefde ontdekken. 

Wij bidden om licht van de Heilige Geest,  

zodat uw Woord ons mag leiden  

in onze zoektocht naar grotere eenheid. 
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Zevende dag   Hoop en vertrouwen  

Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi  

aan twijfel?                                                                      Lucas 24:38 

 

Job 19:23-27 

God die ik aan mijn kant zal zien staan 

Psalm 63 

Naar u smacht mijn ziel 

Handelingen 3:1-10 

Wat ik heb, geef ik u 

Lucas 24:36-40 

De leerlingen waren verbijsterd en bang 

 

Het is voor christenen een uitdaging om te geloven dat God bij hen 

is, zelfs wanneer ze God niet zien of voelen. Door geloof, hoop en 

vertrouwen kunnen ze ervaren dat hun geloof groter is dan hun 

eigen mogelijkheden. 

Job had het bijvoorbeeld heel moeilijk. In geloof en hoop echter 

gelooft hij dat God toch aan zijn kant staat. Dit vertrouwen en deze 

overtuiging zien we ook in Handelingen in de ontmoeting tussen 

Petrus en Johannes met de verlamde man. Door hun geloof 

getuigen ze krachtig tegenover de aanwezigen. 

De psalm is een gebed dat ons diepe verlangen naar Gods 

betrouwbare liefde weergeeft.  

In deze week van gebed om eenheid geven we onze 

geloofsgemeenschappen de kans om te groeien in gedeeld geloof, 

hoop en liefde. We getuigen van Gods liefde voor alle mensen en 

Gods trouw aan die ene Kerk. Hoe meer we er samen van 

getuigen, hoe krachtiger de boodschap overkomt. 

 

Gebed 

God van hoop,  

deel met ons uw visioen van één Kerk 

en overwin onze twijfels.  

Vergroot ons geloof in uw aanwezigheid  

en geef dat allen die in u geloven 

samen mogen vieren in uw geest van waarheid.  

We bidden u speciaal voor allen die twijfelen 

of die leven in de schaduw van gevaar en angst.  

Wees met hen met uw troostende aanwezigheid. 
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Achtste dag   Gastvri jheid  delen  

Hebben jullie hier iets te eten?                                        Lucas 24:41 

 

Genesis 18:1-8 

Ik zal u iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen 

Psalm 146 

Die recht doet aan de verdrukten, brood geeft aan de hongerigen 

Romeinen 14:17-19 

Laten we daarom streven naar wat vrede bevordert 

Lucas 24:41-48 

Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk   

 

Elektronische communicatie heeft ons wereldwijd tot elkaars buren 

gemaakt. Vreemdelingen brengen ons in contact met nieuwe 

geloofsovertuigingen en gebruiken. Christus roept ons op om hen 

gastvrijheid te bieden en gastvrijheid van hen te ontvangen. Als we 

Christus niet in de ander herkennen, dan herkennen we Christus 

helemaal niet. 

In Genesis staat hoe Abraham God ontvangt door de 

vreemdelingen gastvrijheid te bieden. 

God is te vinden bij gevangenen, blinden, vreemdelingen. De psalm 

bezingt Gods trouw en alles wat God voor ons heeft gedaan. In de 

brief aan de Romeinen lezen we dat het koninkrijk van God komt 

door gerechtigheid en vrede en vreugde van de Heilige Geest. 

De verrezen Christus legt de leerlingen uit wat de Schriften over 

hem zeggen. Hij zendt hen, bevrijd van twijfel en angst, uit om 

hiervan te getuigen. Ze zetten zich in voor gerechtigheid voor de 

verdrukten, ze besteden zorg aan de hongerigen en ze bouwen 

elkaar wederzijds in het geloof. Zo kunnen ook wij Christus 

ontmoeten als wij onze gaven delen. 

 

Gebed 

God van liefde,  

u toont ons uw gastvrijheid in Christus.  

We mogen geloven dat we u ontmoeten 

als wij onze gaven delen. 

Maak dat we alleen één mogen worden  

op onze reis samen en dat wij u in elkaar herkennen.  

Door vreemdelingen in uw naam welkom te heten  

getuigen wij van uw gastvrijheid en gerechtigheid. 
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Om over na te denken. Vragen bij de acht dagen  
 

Eerste dag 

1. In hoeverre is je eigen getuigenis en dat van jouw kerk een 

 viering van het leven? 

2. Kunnen anderen door jouw getuigenis weten dat Jezus is 

opgestaan? 

3. Wat zie je als punten van groei in je eigen leven? 

4. Zijn er zaken uit het verleden waar de kerken aan vast willen 

houden, terwijl men die beter kan laten rusten, omdat er een 

nieuw oecumenisch bewustzijn is ontstaan? 

 

Tweede dag 

1. Zoek je in je contacten naar inbreng vanuit het evangelie of 

laat je je makkelijk meeslepen in roddeltjes? 

2. Hoe open staan jij en je kerk voor de verhalen van anderen?  

3. Hoe open ben je om met anderen je eigen geloofsverhalen te 

delen? 

4. Ken je de enorme mogelijkheden die moderne 

communicatiemiddelen in de kerk tegenwoordig te bieden 

hebben? 

 

Derde dag 

1. Wanneer ben je je bewust geweest van Gods aanwezigheid in 

je leven? 

2. Houd je de ontwikkelingen in de wereld bij? Hoe zouden onze 

kerken daar gezamenlijk op kunnen reageren? 

3. Is het voldoende om je ervan bewust te zijn of zou je iets méér 

kunnen doen zodat je getuigt van je geloof? 

4. Hoe laat je God bewust toe in je leven, ook als Gods 

aanwezigheid anders is dan je verwachtte? 

 

Vierde dag 

1. Wie heeft je in je geloof geïnspireerd? 

2. Welke aspecten van je geloof inspireren je in het leven van 

iedere dag? 

3. Wat zijn de belangrijkste lessen die je hebt meegekregen? 

4. Hoe kun je Gods werking herkennen in jou als je geloof door

 geeft aan toekomstige generaties? 
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Vi j fde dag 

1. Hoe kan je meeleven met mensen die lijden en in de  

 problemen zitten? 

2. Wat heb je geleerd van het lijden in je eigen leven? 

3. Hoe geef je solidariteit met zoveel lijdende mensen vorm en 

 wat is daarbij je eigen ervaring? 

4. Hoe getuig je van Gods genade en de hoop die je put uit het 

 kruis van Christus? 

 

Zesde dag 

1. Welke Schriftgedeelten betekenen het meest voor jou? 

2. Wie of wat maakt dat je warm loopt voor het evangelie zodat 

 je wilt getuigen van Christus? 

3. Welke Schriftgedeelten helpen je om andere christenen beter 

 te begrijpen? 

4. Hoe zouden we de Schrift beter kunnen gebruiken in het da

 gelijks leven en gebed? 

 

Zevende dag 

1. Hoe ga je met je eigen angst en twijfel om?  

2. In hoeverre zou jij door je manier van doen voor anderen een 

 bron van angst en onrust kunnen zijn? 

3. Hoe heb jij je eigen angst en twijfel onder ogen gezien  

 en heb je getuigd van je vertrouwen op Christus  

 door deze te overwinnen? 

4. Hoe kunnen kerken en gemeenten elkaar in geloof en hoop 

 bemoedigen? 

 

Achtste dag 

1. Hoe gastvrij is ons land voor vreemdelingen? 

2. Waar kan een vreemdeling in je eigen buurt gastvrijheid en 

 onderdak vinden? 

3. Hoe kan je je dankbaarheid tonen aan mensen die er waren 

 toen jij hen nodig had? 

4. Hoe laat het kruis ons zien dat Gods gastvrijheid een  

 gastvrijheid is die zichzelf wegcijfert? 
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MEER MATERIAAL 

De website www.raadvankerken.nl biedt meer materiaal over de 

Week van gebed. U vindt bij publicaties het materiaal van 2010; bij 

archief vindt u het materiaal van voorgaande jaren. Bij het materiaal 

van 2010 vindt u in ieder geval de volgende trefwoorden. 

 

Gebeden : Enkele voorbeelden van gebeden. 

Liederen : Suggesties voor liederen passend bij het thema en 

aansluitend bij deze liturgie. 

Meditaties : Enkele meditaties vanuit oecumenische en evangeli-

sche hoek over Lucas 24. 

Schotland : Informatie over de oecumenische situatie in Schotland 

en over de zendingsconferentie in 1910.  

Schotse liederen :Een scan van de liederen uit de Iona-bundel 

genoemd in de liturgie. 

Stemmenspel :Lucas 24 opnieuw verteld, maar dan als een 

stemmenspel met vijf personen. 

Kinderen/tieners : Suggesties om het thema met kinderen/tieners 

aan te pakken. 

Vertalingen : Lucas 24 opgenomen in andere vertalingen, waarin 

diverse Nederlandse streektalen. 
 

Samen met de Evangelische Alliantie worden er dit jaar voor het 

eerst twee freecards uitgebracht. 

De EA roept kerken in Nederland op om rond de Week van Gebed 

plaatslijk samenwerking te zoeken en zo mogelijk in gezamenlijk-

heid gebedsbijeenkomsten te organiseren. De EA heeft verschillen-

de materialen ontwikkeld om deel te nemen aan de gebedsweek, 

passend bij ieders belevingswereld: gebedsfolders voor kinderen, 

jongeren en volwassenen, een handleiding met preekschetsen en 

uitgewerkte liturgieën; een kinder- en tienerpakket waarmee een bij-

voorbeeld een zondagsschoolles of tieneravond voorbereid kan 

worden. Voor meer info en het bestellen van materialen kunt u te-

recht op www.weekvangebed.nl.  

http://www.raadvankerken.nl
http://www.weekvangebed.nl/


meer materiaal voor de 
week van gebed voor de eenheid

is te vinden op www.raadvankerken.nl

boekjes, posters en kaarten 
Raad van Kerken in Nederland

e-mail rvk@raadvankerken.nl
telefoon 033 4633844

prijs per exemplaar inclusief portokosten:

boekje  0,80, poster  1,00, kaart  0,15; 

bij bestelling van 5 boekjes 

of meer ontvangt u 1 poster gratis, 

bij bestellingen van 50 ex. 

of meer: boekje  0,70.
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