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Wij verstillen… 
 

Welkom door de ouderling van dienst 
 

Aanvangslied 280: vers 1, 2, 3, 6 en 7 ‘De vreugde voert ons…’ 
 

Groet, bemoediging en drempelgebed 
V: De EEUWIGE zal bij U zijn, 
G: De EEUWIGE zal u bewaren. 
 

V: Ons begin is in de Ene, 
Scheppende liefde voor alles wat leeft. 

G: HOUD ONS VAST IN UW TROUW. 
K: U gaat als vriend met ons mee,  

wij lezen u in elkaars gezicht. 



G: HOUD ONS VAST IN UW LIEFDE. 
V: Geestkracht die ons beweegt,  

troost, vervult en verontrust. 
G: HOUD ONS VAST IN UW WAARACHTIGHEID. 

AMEN. 
… 

V:  Eeuwige God, 
Op de lange weg naar de nieuwe aarde 
horen we vaak niet het roepen 
van de mens die met ons gaat, 
verdiept als we zijn in ons eigen leven. 

K:  U roept ons om mee te bouwen 
aan uw nieuwe aarde. 

G:  DOE ONS HOREN, HEER. 

V:  Vergeef ons onze onverschilligheid 
als we aan anderen voorbijgaan, 
onze stappen niet richten naar hen. 

K:  Wij geloven en weten 
dat U aan alle mensen denkt. 

G:  HEER, GA MET ONS OP WEG. AMEN. 
We gaan zitten 
 

Kyriegebed lied 12b ‘zuiver zilver’ – voorzang 
Refrein: 
Geef ons uw woord, 
uw woord van zuiver zilver, 

uw woord van eer. 
En leg uw woord 
op onze bange lippen, 
bewaar ons, Heer. 
 

1 Bevrijd ons van wie grote woorden spreken, 
bevrijd ons van de leugens uit hun mond: 
de sterken die de zwakken kunnen breken, 
niet een van hen heeft ooit nog omgekeken 
naar wie erdoor geknecht zijn en gewond. 
Refrein  
 

2 Verlos ons van de schimmen en de spoken, 
verlos ons van het grimmig commentaar. 
Hoe snel wordt er een oordeel uitgesproken 
en hoeveel harten zijn er al gebroken? 
Vertel ons toch wat zuiver is en waar. 
Refrein (2x) 
 

Glorialied 150a: vers 1, 3 en 4 ‘Geprezen zij God…’ 
 



Gebed bij het openen van de bijbel 
 

Moment met jong en oud 
Zingen: Kids to express – ‘Worden wie ik ben’ 
https://www.youtube.com/watch?v=54_s7UQ2E9k  
 

Lezing: Eerste Testament: Richteren 11:29-40 
Antwoordpsalm: Psalm 125: 1 ‘Wie op de Here God vertrouwen…’ 
 

Lezing: Tweede Testament: Lucas 16: 1-17 
Zingen lied 333: ‘Kom, Geest van God, maak onze harten open, dat 
Christus in ons woning vindt.’ 
 

Overweging 
 

Muzikaal intermezzo  

(Imagine - John Lennon - door Anne Bosman op piano) 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed…Onze Vader 
 
Waarbij we na ieder ‘zo bidden wij u’ zingen: 

 
Vertaling: ‘Geef ons vrede.’ 
 

Aandacht voor de collecte 
 

Boodschap van hoop: 
https://www.youtube.com/watch?v=6EfHRuGDO5Y  
 

Slotlied 1014: vers 1, 2, 4 en 5 ‘Geef vrede door van hand tot hand…’ 
 

Uitzending en zegen:  
Beaamd met lied 421 (herhalen) 

‘Vrede voor jou!’ 
… zingend verlaten we de kerk … 
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