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Opening 

 
Gebed 
 
Zingen solo:  Smelt & Rosier - Pelgrimsgebed  
https://www.youtube.com/watch?v=TkiSgc_OLUA  
Vader God U ken my naam 
My binnegoed en buitestaan 
My grootpraat en my klein verdriet 
My vashou aan als wat verskiet. 
 
U ken my vrese en my hoop 
Die pad wat ek so kaalvoet loop 
Die pad het U lankal berei 
U maak die pad gelyk vir my. 
 
Alle pelgrims keer weer huistoe 
Elke swerwer kom weer tuis 
Ek verdwaal steeds op U grootpad 
Soekend na U boardinghuis. 
 
Moeder God U ken my waan 
My ego en my regopstaan 
Die drake waarteen ek bly veg 
U wys my altyd weer die weg. 
 
U het my met U lig geseën 
Die lig strooi ek op iedereen 
Net U weet hoe my toekoms lyk 
Ek het niks, U maak my ryk. 
 
Alle perlgrims keer weer huistoe 
Elke swerwer kom weer tuis 
Ek verdwaal steeds op U grootpad 
Soekend na U boardinghuis. 
  
Lezing: Matteus 5: 44 - 48  
44Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen;  
45alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon 
immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaar-
digen en onrechtvaardigen. 
46Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net 
zo?  
47En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzon-
derlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo?  
48Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. 
 



Matteus 25: 40 
Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben  
voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters,  
dat hebben jullie voor Mij gedaan.  
 
Zingen: Psalm 133 - Daar is het leven goed 
Wat is het heerlijk, wat is het goed. 
Daar waar de liefde de vrede ontmoet, geeft God zijn zegen. 
Goed is het daar samen te leven, één met elkaar. 
Daar is het leven goed, leven in eeuwigheid, 
waar God zijn zegen geeft, voor altijd. 
 
Het is als olie, rijk uitgestort, 
waarmee uw dienaar gezalfde wordt. 
Zoals de regen bergen bedauwt, 
zo heeft uw liefde gemeenschap gebouwd. 
Daar is het leven goed, leven in eeuwigheid, 
waar God zijn zegen geeft, voor altijd. 
 
Daar is het leven goed, leven in eeuwigheid, 
waar God zijn zegen geeft, voor altijd. 
 
Wat is het goed, 
daar waar de liefde de vrede ontmoet. 
Goed is het daar. 
 
Wat is het goed, 
daar waar de liefde de vrede ontmoet. 
Goed is het daar. 
 
Daar is het leven goed, leven in eeuwigheid, 
waar God zijn zegen geeft, voor altijd. 
 
Wat is het leven goed, leven in eeuwigheid, 
waar God zijn zegen geeft, voor altijd. 
  
 
Meditatie 
 
Dankgebed 
 
 
 
 
 
Zingen: Ik wil jou van harte dienen 

  
Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 
 
Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 
 
Ik zal Christus' licht ontsteken, 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken, 
waar je hart naar heeft verlangd. 
 
Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
huilen om jouw droefenis. 
Al mijn leeftocht met je delen, 
tot de reis ten einde is. 
 
Dan zal het volmaakte komen, 
als wij zingend voor hem staan. 
Als wij Christus' weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 
  
 
Zegen     
 

 


