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Binnenkomst kerkenraad 
 

Het kind van dienst verzet de liturgische klok en steekt de tafelkaarsen aan 
 

Welkom  Moment van stil worden 
 

Intochtslied 975, 1, 2, 3 Jezus roept hier mensen samen 
 

1. Jezus roept hier mensen samen 
die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 
geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is,  
prijs de Zoon, die mensen kent,  
prijs de Geest die als de Trooster 
zich naar ons heeft toegewend.  

 

2. Jezus roept ons te belijden 
Hem als Heer van het heelal, 
hoeder van ons broze lichaam, 
redder van wie faalt of valt. 
Zing het uit, laat elk het horen,  
zing het heilige verhaal, 
zeg de wereld: Christus’ glorie 
is op aarde neergedaald. 

3. Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of huidskleur, rangen, standen -  
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers,  
die op zoek naar waarheid zijn. 

 

Bemoediging en groet 
 

Zingen: Opwekking 281 
 

Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 

Refrein. 2x 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild, 
aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U.



Kyriegebed 
 

Zingen NLB 868: 1, 2, 3, 4 Lof zij de Heer de almachtige 
 

1. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 
Psalm zingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 

 

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleugelen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 

 

3. Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, 
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. 
Hij heeft u lief, 
die tot zijn kind u verhief, 
ja, Hij beschikt u ten leven. 

 

4. Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 

 

Groet:  
V:  De Heer zij met u  
G:  Ook met u zij de Heer 
 

Moment met de kinderen 
De kinderen gaan naar de bernetsjinst 
 

Gebed bij de opening van het woord: NLB 333 3x Kom, Geest van God 
 

1. Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt. 

 

Schriftlezing: Amos 8, 4-7 
Jullie die de armen kwaad willen berokkenen en uit zijn op de ondergang van de 
machtelozen van dit land, luister! 5  Jullie zeggen: ‘Wanneer is de dag van de nieuwemaan 
voorbij, zodat we weer koren kunnen verkopen? Wanneer de sabbat, zodat we weer graan 
kunnen verhandelen?’ Jullie maken de efa kleiner, jullie maken de sjekel zwaarder en jullie 
knoeien met de weegschaal. 6  Jullie kopen de zwakken voor een handvol zilver, de armen 
voor een paar sandalen, en jullie zeggen: ‘Ook het kaf verkopen we als graan!’ 7 Dit zweert 
de HEER bij de trots van Jakobs volk: Nooit zal Ik een van jullie daden vergeten. 
 

 
 



Zingen NLB 823: 1, 2 Gij hebt o Vader van het leven  
 

1. Gij hebt, o Vader van het leven, 
    de aarde aan de mens gegeven, 
    het land, de zee is zijn domein. 
    Gij hebt hem aan het woord doen komen 
    om tussen werkelijkheid en dromen 
    getuige van uw Geest te zijn. 
 

2.  Uw wijsheid en uw welbehagen 
     bepalen ’s mensen levensdagen 
     en wijzen hem zijn woonplaats aan. 
     Hij is ten prooi aan duizend vrezen, 
     toch mag hij vrij en veilig wezen 
     en heersen over het bestaan. 

Schriftlezing Lucas 16, 1-8 
Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen: ‘Er was eens een rijke man die een rentmeester had en 
te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwistte. 2 De rijke man riep de 
rentmeester bij zich en zei tegen hem: “Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je 
beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven.” 3 Toen zei de rentmeester bij zichzelf: 
Wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet, en 
voor bedelen schaam ik me. 4 Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de 
mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis 
ontvangen. 5 Een voor een riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij: 
“Hoeveel bent u mijn heer schuldig?” 6 “Honderd vaten olijfolie,” antwoordde de 
schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: “Hier is uw schuldbewijs, ga zitten en maak er 
gauw vijftig van.” 7 Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: “En u, hoeveel bent u 
schuldig?” “Honderd balen graan,” luidde het antwoord. De rentmeester zei: “Hier is uw 
schuldbewijs, maak er tachtig van.” 8 En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij 
slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan 
de kinderen van het licht.  
 

Zingen: Ik was bij de hemelpoort gekomen – (tekst: Jan Pieter Kuijper, melodie van 
“Wees gegroet, gij eersteling der dagen”)  

 

Ik was bij de hemelpoort gekomen -  
’t einde van mijn levenstocht.  
Al mijn rijkdom had ik meegenomen,  
‘k vroeg of ik naar binnen mocht.  
Hij die aan de poort stond zag mijn schatten:  
dat mijn koffer heel wat goud bevatte.  
Hij sprak met verbaasde stem:  
“Stenen voor Jeruzalem?  
 

Heb je op mijn woord geen acht geslagen:  
Maak je vrienden met het geld,  
wees getrouw in geven en in vragen,  
ik heb jou tot heer gesteld.  
Ga, gebruik je gaven, Godstalenten,  
je wordt opgenomen in de tenten.  
Ik vergeet je daden niet,  
als de mammon je ontschiet.”  
 
 



Deze woorden deden mij ontwaken,  
uit mijn droom, een nachtgezicht.  
Kom! Ik ga mij nu eerst vrienden maken,  
als een nieuw kind van het licht.  
Heer, ik dank u dat ik weg mag geven,  
niet de geldgod dienen in mijn leven.  
Dank u voor het overschot.  
Amen, prijs de Heer mijn God! 
 

Overdenking 
 

Muzikale meditatie 
 

Zingen NLB 139b  Heer, U doorgrondt en kent mij 
 

1. Heer U doorgrondt en kent mij, 
  Mijn zitten en mijn staan. 
  En U kent mijn gedachten, 
  Mijn liggen en mijn gaan. 
  De woorden van mijn mond  
  O Heer die zijn voor U bekend. 
  En waar ik ook naartoe zou gaan, 
  Ik weet dat U daar bent. 
 

 
 

Refrein: Heer U bent altijd bij mij, 
   U legt U handen op mij, 
   En U bent voor mij, 
   En naast mij, 
   En om mij heen. 
  

   Heer U bent altijd bij mij, 
   U legt U handen op mij, 
   En U bent voor mij, 
   En naast mij, 
   En om mij heen. 
   Elke dag. 

 

2.  Heer U doorgrondt en kent mij, 
  Want in de moederschoot. 
  Ben ik door U geweven, 
  U bent oneindig groot! 
  Ik dank U voor dit wonder heer, 
   Dat u mijn leven kent. 
  En wat er ook gebeuren zal, 
  Dat U steeds bij mij bent! 
 

  
 
 
 

 
Refrein: Heer U bent altijd bij mij, 
   U legt U handen op mij, 
   En U bent voor mij, 
   En naast mij, 
   En om mij heen. 
 

   Heer U bent altijd bij mij, 
   U legt U handen op mij, 
   En U bent voor mij, 
   En naast mij, 
   En om mij heen. 
   Elke dag! 

Gebeden, die we besluiten met stil gebed en het gezamenlijk gebeden Onze Vader 
 

Onze Vader, die in de hemelen zijt Uw Naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome,  
Uw wil geschiede Gelijk in de hemel als zo ook op de aarde 
Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden 
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren 
En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze 
Want van U is het Koninkrijk  
En de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid     Amen. 



Inzameling 
Tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de bernetsjinst 
De 1e collecte in deze dienst is bestemd voor Zending Syrië (Kerk in actie) 
De 2e collecte is voor de Onkosten pastoraat 
 

Slotlied Zingen NLB 416  Ga met God en Hij zal met je zijn 
 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

2. Ga met God en hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en hij zal met je zijn. 
 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Wegzending en zegen,  
beantwoord met het zingen van ‘Amen, amen, amen’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


