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R O T S V A S T

UITLEG BIJ HET KUNSTWERK VANUATU

Het schilderij is van de hand van Juliette Pita.

Het laat een moeder zien die zich al biddend over haar kind buigt om
het te beschermen tegen de elementen. De palmboom gebogen in 
de zware wind buigt zich weer beschermend over hen terwijl de 
golven aanzwellen. De kleding van de vrouw is in de traditionele 
kleuren van de eilanden en de kruizen op de achtergrond zijn daar 
getekend als herinnering aan al die mensen die hun leven verloren in
de storm.

Door middel van het schilderij, dat voor de liturgische omslag 
gekozen werd, willen de mensen duidelijk maken hoe hun dagelijks 
leven verbonden is met de elementen, het land en hun rotsvaste 
vertrouwen in God.

Als onderwerp kozen zij voor de tekst uit het Bijbelboek Spreuken.

Spreuken 24: 3
Door wijsheid wordt een huis gebouwd

door inzicht houdt het stand.

P R O J E C T E N

Vanuatu Society for People with Disabilities.

Early intervention Pikinini group
Zet zich in voor vroegtijdige opsporing en begeleiding van ouders 
met kinderen met een handicap. (dit kan zijn: verstandelijke- en 
lichamelijke beperking, gehoor-, spraak- en gezichtsstoornis.

Er zijn verschillende plaatsen met gratis dagopvang activiteiten voor 
kinderen en hun begeleiders. Het doel is voorkomen van sociale 
uitsluiting en hulp bij de ontwikkeling van de kinderen.

https://www.sista.com.vu/early-intervention-program-for-children-
with-disabilities/ 

The Butterfly trust
Richt zich vooral op de gezondheidszorg met voedingsadviezen, 
persoonlijke hygiëne en tand- en oog zorg op scholen en in dorpen. 
Op dit moment wordt er hard gewerkt om de gevolgen van de 
laatste cycloon te verhelpen alsook het bestrijden van Covid 19.

https://www.butterflytrust.org/our-communities/south-central-
malekula/

Speciaal verzoek voor hulp in Suriname
Project in Paramaribo, de wijk Pontbuiten. Steun aan kwetsbare 
ouderen en jonge gezinnen met kleine kinderen.

De opbrengst van de collecten kunt u overmaken op de rekening bij 
de Triodos bank, IBAN nummer: NL48TRIO 0390224839
ten name van: Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag.



Zingen - Een roep, een stem in vele talen

melodie: Liedboek voor de Kerken, 393 - tekst: H. Kapteyn–Caron

          1.  Een    roep,        een   stem          in       ve      -     le    ta - len

            klimt   van            de     mens           tot    U,           de      Heer,

           een     bid    -     den        dat         zich    blijft         her- ha - len

           daar   waar        het       dag        wordt  tel   -        kens    weer.

2. Gebeden stijgen aller wegen
in eensgezindheid wereldwijd.
Om Uw nabijheid en Uw zegen 
voor naasten in verbondenheid.

3. En over bergen en door dalen 
gaat ook ons lied de wereld rond,
weerklinkt als echo vele malen,
een etmaal lang van mond tot mond.

4. Zo vormen wij een kring van bidden 
om Uw genade en Uw kracht. 
Voor medemensen uit ons midden, 
dit volk, dat hulp van U verwacht.

ORDE VAN DIENST WERELDGEBEDSDAG 

Voorganger: 
Wij steken de kaars aan als teken van het licht van Christus.

Allen:
Het licht verbindt ons met elkaar.

WELKOM

Voorganger: 
Welkom bij de viering van de Wereldgebedsdag 2021, voorbereid 
door de christenvrouwen van Vanuatu.
Wij verwelkomen onze zusters en broeders wereldwijd in de Naam 
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

OPENINGSLIED

Zingen - De vreugde voert ons naar dit huis

Lied 280: 1,2,3 en 4 - tekst: Sytze de Vries - melodie: Willem Vogel

          1.  De     vreug-  de voert ons   naar dit huis

           waar   't Woord aan ons ge -     schiedt.

                  God    roept zijn Naam o-     ver ons uit

           en        wekt  in      ons   het       lied.



2. Dit huis van hout en steen, dat lang,
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt,
van wie zijn voorgegaan.

3. Zal dit een huis, een plaats zijn waar,
de hemel open gaat,
waar Gij ons met Uw eng’len troost,
waar Gij U vinden laat.

4. Onthul ons dan Uw aangezicht,
Uw naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met Uw licht,
Uw voorbedachte raad.

OPROEP TOT LOFPRIJZING

Voorganger: 
De vrouwen uit Vanuatu laten ons luisteren naar het woord van 
Jezus: 'Bouw het huis van je leven op vaste grond. Dan zal het tijdens
rampen in je leven blijven staan.’
Laten we samen de woorden van aanbidding lezen, zoals ze 
opgeschreven staan in Psalm 127.

Lezing: Psalm 127: 1
‘Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwers. 
Als de Heer de stad niet bewaakt, tevergeefs doet de wachter zijn 
ronde’.

Allen: 
Gelukkig is iedereen, die vertrouwt op God de bouwer.
Dat wij één van hen mogen zijn.

Zingen - Ga met God en Hij zal met je zijn - Lied 416

                 Ga  met God  en  Hij  zal     met   je   zijn.

            jou     na -  bij     op     al           je     we -  gen

            met zijn raad   en         troost  en       ze - gen.

             Ga   met God  en   Hij  zal      met    je  zijn.

WEGZENDING EN ZEGEN

Voorganger:
Wij geloven in Gods aanwezigheid, die in ons en bij ons woont. 
Moge God uw gids zijn, u en uw land heiligen, leiden en herstellen 
en uw volk genezen.
Moge Gods wil gedaan worden in uw huis, zoals in de hemel.
Houd, als u van hier gaat in gedachten, dat wie het woord van Jezus 
hoort en ernaar handelt, lijkt op een wijs mens, 
wiens huis de stormen doorstaat.
Ga en bouw uw huis op Jezus woord.
Ga naar huis gedragen door de zegen 
in de Naam van Jezus, onze Heer en Koning.

Allen:
Dit is ons sterke fundament: wij willen Jezus volgen,
die de weg, de waarheid en het leven is.
Amen.



Allen:
Almachtige God, bescherm de gemeenschappen voor rampen en 
leed.
Genees de zielen van de mensen en laat hen liefde ondervinden.

Voorganger:
Bidden wij samen het gebed, dat Onze Heer ons gegeven heeft

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.

Zingen - De aarde en haar volheid zijn - Psalm 24: 1 en 2

          1. De   aar  -  de     en  haar vol - heid zijn

             des     He -ren   ko- nink -rijk do - mein.

            de     we -reld en  die daar in   wo  - nen.

            Het   land  rijst  uit     de    o-    ce-    aan,

            ri   - vier - en  bre- ken zich  ruim   baan

            om  Gods vol-maak-te macht te  to   - nen.

2. Wie is de mens die op zal gaan 
en voor Gods heilig aanschijn staan? 
Wie mag de tempel binnentreden?
Wie niet op loze wijsheid bouwt,
zijn hart en handen zuiver houdt
van kwade trouw en valse eden.

DANKGEBED

Voorganger: 
Laten wij dankbaar zijn voor de grote dingen die God heeft gedaan.



Liturg 1: 
Heilig, heilig, heilig, God, Schepper van hemel en aarde en alles wat 
leeft.

God, U bent aanwezig in de geschiedenis van uw volk, gisteren, 
vandaag en morgen. Liefdevolle God, in wie Vanuatu stand houdt, 
wij aanbidden U. 

Dank U voor broeders en zusters, met wie wij wereldwijd verbonden 
zijn op deze Wereldgebedsdag.

Dank U voor de grote en wonderlijke dingen in ons leven en in onze 
volken. 

U schenkt ons kracht, wijsheid, kennis en begrip om voor alle 
prachtige eilanden en landen te zorgen.

Liturg 2:
Dank U voor de vruchtbare grond, de frisse lucht, de schone 
omgeving en het prachtige zonlicht, de blauwe zeeën en stille 
wateren van Vanuatu.

Dank U voor de zoete zang van de vogels, het geluid van de dieren 
op het land en het geheim van de vissen in de zee en in de rivier.

Dank U voor de watervallen, die hun water laten neerstorten en zo 
uw grootheid en kracht aan ons verkondigen.

Dank U voor het geluid van zingende, lachende en roepende 
kinderen, voor de gebeden en liederen van jongeren en ouderen.
Al deze dingen zijn uitingen van vreugde over Uw liefde.

Allen:
Lof, glorie en eer zij U alleen in eeuwigheid.
God, die alle leven geeft, aanvaard onze lofprijzing.

Liturg 1:
Genadige God, wij danken U en eren U voor alle zegeningen, die U 
ons hebt geschonken: familie, vrienden, een thuis, voedsel en water. 

Wij prijzen U, omdat U ons aanmoedigt vindingrijk te zijn in het 
ondersteunen van onze gezinnen. Wij bieden U als dank voor onze 
zegeningen deze collecte aan. 

Wij dragen het aan U op, zodat wij kunnen delen met 
gemeenschappen in nood, hier en in de wereld.

GEBEDEN VOOR VANUATU EN DE WERELD

Voorganger:
Laten wij ons verenigen met de mensen in Vanuatu en in de wereld.

Liturg 2:
Wij willen ons verzetten tegen de onrechtvaardige krachten, die in 
onze landen aanwezig zijn. 

Wij bidden, dat wij eensgezind, liefdevol en in vrede mogen leven in 
een omgeving van etnische en culturele verschillen, zoals in Vanuatu 
en op zoveel andere plaatsen in de wereld.

Allen:
Verenig ons in liefde, vrede en vreugde.

Liturg 3:
Wij gedenken de mensen, die leven in gebieden, die te lijden hebben
van natuurrampen en de gevaren van tropische stormen en 
vulkanen.

Wij brengen onze zorgen over medemensen die lijden onder 
verslavingen, bij U.



Zingen - Een rijke schat van wijsheid - Lied 313 : 1 en 2

          1. Een rijke schaal van  wijs- heid schonk God ons in zijn woord.

         Heb moed gij    die op reis      zijt, want daar-mee  kunt gij voort.

            Gods woord is     ons een licht,    en elk die in    ver - trou - wen

        daar naar zijn le  -  ven richt,         die zal er-in    aan - schou -wen

         de He- ren aan - ge-zicht.

2. God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor and're stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan.

COLLECTE VOOR DE PROJECTEN

MUZIKAAL MOMENT
Mogelijk is ook te zingen: Lied 905: 1, 3 en 4 
Wie zich door God alleen laat leiden.

GEBED OVER DE GAVEN

Zingen - Groot is uw trouw, o Heer - Lied 885

          1. Groot is Uw  trouw, o Heer, mijn God en Va - der.

             Er   is  geen  scha -duw van om - keer bij       U.

           Ben  ik  on  - trouw, Gij blijft  im-mer de - zelf - de,

            die Gij steeds waart: Dat be-  wijst Gij ook     nu.

Refrein:

           Groot is uw   trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,

             ie - de - re     mor-gen aan  mij weer be  -  toond.

             Al  wat ik     no  -dig had, hebt Gij ge  -   ge  - ven.

            Groot is uw   trouw, o Heer,    aan mij be -     toond.



2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt.
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

Refrein:

GEBED OM VERGEVING

Voorganger: 
Laten wij ons buigen voor God, die trouw is en rechtvaardig en die 
ons wil vergeven.
Onze Vader in de hemel, geheiligd zij Uw naam. 
Wij komen in Uw huis van genade om onze zonden te belijden. 
Wij belijden, dat wij naar Uw woord geluisterd hebben,
maar er niet naar hebben gehandeld. 

Liturg 3:
Wij hebben met tegenslagen en uitdagingen te maken in onze huizen
en volken. Wij proberen onze huizen op te bouwen en denken, dat 
wij bouwen op de woorden van Jezus Christus. 
In werkelijkheid hebben wij op zand gebouwd. 
Wij willen veranderen en daarom bidden wij: 
‘herstel ons, zodat wij doen wat goed is en rechtvaardig.’ 

Schepper God, wij belijden, dat wij de omgeving hebben vervuild en 
de schepselen in de zee kwaad hebben gedaan door vuilnis in hun 
leefomgeving te storten. Wij brengen zo het leven in de zee in gevaar
en vernietigen wat ons zou moeten voeden. Wij weten, dat wij het 
kunnen veranderen. 
Wij belijden onze schuld en betreuren het. 
Wij willen ons inzetten en goede hoeders van Uw schepping zijn.

KORTE STILTE OF ZINGEN

Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi est.

Daar waar liefde heerst en vrede.
Daar waar liefde heerst, daar is God met ons.

Voorganger:
Luisteren we naar het Woord van God volgens het evangelie van 
Mattheüs.

Lezing - Mattheüs 7: 24-27 - Tweeërlei fundament

Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, 
zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. 
En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden 
en stortten zich op dat huis en het viel niet in, 
want het was op de rots gegrondvest. En een ieder, die deze mijn 
woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die 
zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen 
kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het 
viel in en zijn val was groot.

OVERDENKING OF GROEPSGESPREK

AFSLUITING

Voorganger:
Laten wij opstaan en onze huizen, naties en de wereld bouwen op de
woorden van Jezus, die ons de gouden regel gaf: 
‘Ga. Doe in alles aan anderen, zoals je wilt dat ze jou zullen doen’. 
Dat is ons fundament. Dat is het fundamentele principe van onze 
boodschap van vandaag.



Voorganger:
De bevolkingsgroei in Vanuatu is de hoogste in de Pacific. 
Daardoor is ondervoeding, zowel in de steden als op het platteland, 
een grote zorg.

KORTE STILTE OF ZINGEN

Jubilate Deo, Jubilate Deo. Alleluia

Jacklynda vertelt:
Ik kom uit een dorp. Als klein meisje droomde ik al van werken in de 
stad voor de toeristen. Dus vertrok naar Port Vila voor een baan. 
Maar in de horeca bleek dit niet mogelijk zonder de vereiste 
opleiding. Ik heb hier geen familie en woon aan de buitenkant van de
stad. Geld voor ander onderdak, eten of om terug te gaan naar mijn 
dorp bezit ik niet. Ik geloof niet, dat dit het plan is, dat God voor mij 
heeft, maar ik weet nu niet wat ik moet doen.
Ik bid voor de waardering van het platteland en dat jongeren 
bestaansmogelijkheden in hun eigen gemeenschappen zullen 
vinden.
Ik vertrouw erop, dat God zal zorgen, dat jonge mensen kunnen 
groeien en bijdragen aan het welzijn van Vanuatu.

Voorganger:
Er is in landelijke gebieden te weinig werkgelegenheid voor 75% van 
de bevolking. Daarom vertrekken veel jonge mensen naar gebieden 
waar economische kansen zijn. Ze missen de opleiding en 
vaardigheden om in de stad werk te vinden.
De hoge werkloosheid schept een generatie, die geen toekomst ziet.
Dat is een groot verlies voor het land. 
Hier moet naar oplossingen gezocht worden.

Voorganger: 
(Hier is ruimte voor uw eigen gebed.) 

Allen: 
God, hoor onze gebeden.

KORTE STILTE

Zingen - Ubi Caritas - Lied 568 a

                     U  -   bi     ca - ri    -     tas          et             a          -   mor,
                  Daar waar  lief- de       heerst,    en          vre        -     de,

            u   -   bi   ca  - ri           tas                  De - us  i  -     bi          est.
          daar waar lief-de        heerst,            daar  is  God  met      ons.

GEBED VAN TOEWIJDING

Liturg 1:
God zoekt een huis om in te wonen en Hij zegt ons: 'Wat is het huis, 
dat jullie voor mij zouden willen bouwen?'.

Liturg 2:
Wij komen nederig bij U en bidden U, dat U ons Uw geest van 
wijsheid en kennis wil geven. Leer ons de waarheid te 
onderscheiden. Leid ons en wees onze gids, opdat wij leven op een 
manier, die goed is en aanvaardbaar voor U.



Liturg 3: 
Wij bieden onszelf nederig aan als een huis, waar U in kunt wonen. 
Hervorm onze levens en de volken op Uw aarde door de kracht van 
Uw woord. Maak ons allen tot een huis van gerechtigheid en vrede.

Allen:
Genadige God, aanvaard onze inzet.

Zingen - Jubilate Deo

         Ju  -   bi   -   la  -  te     De  - o,    Ju  -  bi   -  la  - te    De   -  -    o, 

        al -  le - lu -ia.

Canon - de stemmen eindigen na elkaar. Vert: Juich voor God. Halleluja.
Muziek: Taizé bij Psalm 66: 1

STEMMEN UIT VANUATU

Rheto vertelt:
Ik ben het tweede kind in een gezin van acht kinderen. Aan het eind 
van het zesde leerjaar ben ik van school gegaan, omdat er geen geld 
meer was om mijn opleiding af te maken. Mijn familie kon alleen de 
school voor mijn oudste broer betalen. Op een dag hoorde ik van 
een naaiklas voor meisjes in het plaatselijk centrum. Ik werd 
aangenomen, maar er was geen geld. Natuurlijk was ik erg 
teleurgesteld. Later heb ik mij aangesloten bij de kerk. Werd lid van 
een jeugdgroep en Bijbelstudie. Daardoor raakte ik betrokken bij het 
vrouwenpastoraat. Ik heb vaardigheden geleerd, zodat ik een 
inkomen kan verdienen om mijn gezin te onderhouden. Ik maak nu 
artikelen en die verkoop ik op 'de Mama´s  Markten', waar vrouwen 

zoals ik, met een geringe opleiding, toch een inkomen kunnen 
verdienen. Zo zorg ik voor mijn gezin. Mijn man en ik hebben drie 
kinderen.
Ik dank God, dat Hij de bron van kracht wil zijn en mij steunt om in 
praktijk te brengen wat ik geleerd heb. Ik ben sterk en wijs   
geworden dankzij de Heer.

Voorganger:
In Vanuatu lopen veel kinderen op het platteland lange afstanden 
naar school of ze gaan al vroeg het huis uit naar kostschool.  
Onderwijs is niet verplicht voor iedereen. De taal op school is Frans 
of Engels. Maar op het platteland spreekt men eigen talen. Aan 
gelijke toegang voor jongens en meisjes in het onderwijs wordt nog 
gewerkt.

KORTE STILTE OF ZINGEN

Jubilate Deo, Jubilate Deo. Alleluia.

Mothy vertelt:
Mijn kleine broertje en ik groeiden op bij mijn moeder. Toen zij 
hertrouwde liet zij ons achter bij onze grootouders. Later 
hertrouwde mijn vader en wij gingen bij hem wonen. Onze 
stiefmoeder kreeg eigen kinderen kreeg en haar houding naar ons 
toe veranderde. Er was niet genoeg ruimte en eten voor allemaal.

Op een dag kwam ik een paar christenen tegen, die vertelden, dat 
God van mij hield. Hoewel ik er weinig van begreep, besloot ik er op 
te vertrouwen dat God voor mij zou zorgen. Het vertrouwen groeide 
en werd het fundament van mijn leven. Ik ben sterk geworden in 
mijn geloof en ik deel mijn verhaal graag met anderen.

Ik bid voor kinderen, die net als ik, bijna alleen opgroeien. Dat zij 
mogen weten, dat God van hen houdt en dat overal opvanghuizen 
voor hen zullen komen, waar zij verzorgd worden.   


