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Jezus is begonnen met vergeven – nu wij ! 
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Welkom 
 
Zingen: Psalm 107: 1, 19 
 
Gods goedheid houdt ons staande   Wie nooddruft heeft, hij hope: 
zolang de wereld staat!                  Een herder is de Heer. 
Houd dan de lofzang gaande        Hij doet de toekomst open, 
voor God die leven laat.                  hun leven neemt een keer. 
Al wie door Hem bevrijd         Al wie het goede doet 
uit ongastvrije streken,         zal zien en zich verheugen: 
naar huis wordt heengeleid,        de waarheid spreekt voorgoed 
zal van zijn liefde spreken.                verstommen zal de leugen 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: 704: 1, 2 
 
1. Dank, dank nu allen God  2. Die eeuwig rijke God 
met hart en mond en handen,  moge ons reeds in dit leven 
die grote dingen doet   een vrij en vrolijk hart 
hier en in alle landen,   en milde vrede geven. 
die ons van kindsbeen aan,  Die uit genade ons   
ja, van de moederschoot,   behoudt te allen tijd, 
zijn vaderlijke hand             is hier en overal 
en trouwe liefde bood.   Een helper die bevrijdt. 
 
Gebed 
 
We lezen: Lukas 16: 1 - 9 
 
Korte overdenking 
 
Zingen: 836: 1, 4, 5. 
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1. O Heer die onze Vader zijt,  
vergeef ons onze schuld.   
Wijs ons de weg der zaligheid,  
en laat ons hart, door U geleid,   
met liefde zijn vervuld,    
met liefde zijn vervuld.    
 
2. Leg Heer, uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is. 
 
5. Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in ’t hart, 
o stille stem in ’t hart. 
 
Gebeden 
 
Slotlied: 838: 1, 4. 
 
1. O grote God die liefde zijt,   
o Vader van ons leven,    
vervul ons hart, dat wij altijd   
ons aan uw liefde geven.    
Laat ons het zout der aarde zijn,   
het licht der wereld, klaar en rein.   
Laat ons uw woord bewaren,   
uw waarheid openbaren.    
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4. Wij danken U, o liefde groot 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord, het spreekt met macht. 
En het wordt overal volbracht: 
waar liefde wordt gegeven 
wij uit uw liefde leven. 
 
Zegen – beantwoord met gezongen ‘Amen, amen, amen!’ 
 


