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Hoe beleef ik de islam? 

 
 
Wees hier aanwezig  (Verzameld Liedboek 500) 
 
Woord ten geleide  
 
Kinderkring 
 
Voorlezing uit de Koran 
In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige. Alle lof en dank is aan God, 
de Heer der Werelden, de Erbarmer, de Meest Barmhartige. De Koning op de dag van 
het Oordeel.  
U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp. Leid ons op het rechte Pad. Het 
Pad van degenen aan wie U gunsten hebt gegeven, niet van degenen die de toorn over 
zichzelf hebben afgeroepen en niet dat van de dwalenden.  
Sura al-Fatiha (de Opening), Qur’an 1:1-7 
 
De Barmhartige, 
Hij heeft de Qur’an onderwezen, 
Hij heeft de mens geschapen, 
Hij heeft hem de duidelijke verklaring onderwezen. 
De zon en de maan volgen de berekende banen 
en de struiken en de bomen knielen neer. 
En Hij heeft de hemel daarboven verheven en Hij heeft het evenwicht vastgesteld 
opdat jullie het evenwicht niet verstoren. 
En Hij houdt de weegschaal in evenwicht, met rechtvaardigheid, 
en neemt niets weg van het evenwicht. 
Sura ar-Rahman (de Barmhartige), Qur’an 55:1-9 

 
Die de aarde boetseerde (VL696) 
 
Toespraak door Anne Dijk, gevolgd door interview 
 
Goed is dat je niet doet wat slecht is (VL8) 
  



Intermezzo en collecte 
 

Viering van Eucharistie 
Hier begint de dienst van de tafel, 
viering van eucharistie. 
Laat ons bidden. 
 
Gij die uw gemeente bijeenroept 
hier en waar ook ter wereld, 
die ons raakt met uw woord, 
die ons kent van gezicht, 
niet vergeet onze namen: 
kom over ons met uw geest.  

 
Groter dan ons hart (VL558) 
 
Moge het delen (Antoine Oomen, nieuw) 
 
Brood en wijn 
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap 
bij de uitdelers achter de piano. 
 

En todo amar y servir (Taizé) 
 
Mededelingen 
 
Elke dag alle dagen (Psalm 145) (Tom Löwenthal, nieuw) 
 
Voorbeden  
 
Onze Vader (VL246) 
 
Zegen 
 
Die mij droeg (VL2390 


