
Herdenk Qatar



Welkom! 

Bedankt dat je bent gekomen naar deze herdenking voor de 
arbeiders in Qatar. Wat fijn en belangrijk om als christenen uit 
de volle breedte van de kerk samen te komen en ons 
uitspreken tegen het onrecht dat heeft plaatsgevonden 
tijdens de bouw van de WK-faciliteiten.

Wil je deze dienst mede mogelijk maken?
Via de QR-code hiernaast kun je een bijdrage
overmaken. Of maak een bedrag over naar 
NL45 TRIO 0390 5222 95 op naam van Micha 
Nederland. Zet in de omschrijving ‘Qatar 
herdenkingsdienst’.

Hartelijke groet van de organisatoren,



Liturgie
1. Soundtrack
Door droominee Rik Zutphen

2. Welkom 
Door Rikko Voorberg

3. Lied
Hoe lang nog, Heer? door Schrijvers voor Gerechtigheid

4. Verhaal
Door Karin ten Broeke

5. Lied
Geef vrede, Heer, geef vrede door Schrijvers voor Gerechtigheid

6. Verhaal
Door Karin ten Broeke

7. Overdenking
Door Minella van Bergeijk

8. Lied
Love Now door Pearl Jozefszoon

9. Stilte en gebed 
Door Bisschop Gerard de Korte

10. In memoriam en kaarsjes
Door Rik Zutphen en Rikko Voorberg

11. Lied
Als alles duister is door Schrijvers voor Gerechtigheid

12. Zegen



Hoe lang nog, Heer?
Hoelang nog, Heer,
hoelang nog, Heer?
Hoelang blijft U weg?

Hoelang nog, Heer,
sterven mensen van de honger?

En hoelang, Heer,
geeft de akker hun geen oogst,
omdat de zon de grond uitdroogt?

Hoelang nog, Heer,
zullen wij de bossen kappen?

Hoelang nog, Heer,
vult ons vuil de oceaan?
Hoelang laat U ons doorgaan, Heer?

Hoelang nog, Heer?
Hoelang nog, Heer?
Hoelang wacht U af?

Hoelang nog, Heer,
dragen kinderen geweren?

En hoelang, Heer,
duurt de strijd om macht en geld?
Hoelang gaat het geweld nog door?

Hoelang nog, Heer,
zijn we bang voor wie hier vreemd zijn?



 
Hoelang nog, Heer,
jagen wij hen op de vlucht,
vervolgd, gehaat en uitgeput?

Hoelang nog, Heer?
Hoelang nog, Heer?
Hoelang kijkt U toe?

Hoelang nog, Heer,
profiteren wij van slaven?

En hoelang, Heer,
worden vrouwen nog verkocht?
Waarom komt niemand voor hen op?

Hoelang nog, Heer,
zal de hebzucht ons verdelen?

Hoelang nog, Heer,
nemen onze winsten toe?
En wanneer hebben wij genoeg?

Hoelang nog, Heer?
Hoelang nog, Heer?
Hoelang blijft U weg?

Hoelang nog, Heer?
Hoelang nog, Heer?
Hoelang tot U komt?



Geef vrede, Heer, geef vrede
Geef vrede, Heer, geef vrede,
De aarde wacht zo lang,
Er wordt zo veel geleden,
De mensen zijn zo bang,

De toekomst is zo duister
En ons geloof zo klein;
O, Jezus Christus, luister
En laat ons niet alleen!

Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
Die voor ons heeft geleden,
Gestreden onze strijd,

Opdat wij zouden leven
Bevrijd van angst en pijn,
De mensen blijdschap geven
En vredestichters zijn.

Als alles duister is
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.



Love Now
Been around the world, traveled endlessly
People hurting people is all I ever see
Abuse of authority, it’s getting hard to breathe
When they speak of equality, it’s getting hard to believe

What would it take for us to love now?
What would it take to let our guards down?
I know we can change ‘cause we know how
What would it take for us to love now?
To love now, to love now, to love now
To love now, to love now
What would it take for us to love now?

Held back by our anger, shacklеd by our pain
But we can find our glory, we can break thеse chains
The world is still ours, this we can proclaim
All we got is each other, all we got is today

What would it take for us to love now?
What would it take to let our guards down?
It isn’t too late, I know we know how
What would it take for us to love now?
To love now, to love now, to love now, ooh
To love now, to love now
What would it take for us to love now?

To love now



Deze dienst wordt mede mogelijk gemaakt door:


