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 We zingen: Vrede voor jou (melodie lied 276) 

 1. Vrede voor jou hierheen gekomen, 

  zoekend met ons om mens te zijn. 

  Jij maar alleen, jij met je vrienden, 

  jij met je last, verborgen pijn; 

  vrede, genade, God om je heen, 

  vergeving, nieuwe moed voor jou, voor iedereen. 

  

2. Niemand komt hier vrij van het kwade, 

 niemand gaat hier straks weer vrij uit. 

 Niemand te veel, niemand te weinig, 

 niemand te groot, geen één te klein.  

 Dit wordt verbeeld in woord en gebaar, 

 tot ooit en overal wij leven van elkaar. 

  

 3. Gij die ons kent, Gij die ons aanvoelt, 

  Gij die de hele wereld draagt. 

  Kom naar ons toe, leer ons te leven, 

  help ons te zien wat ieder vraagt: 

  tijd om te leven, kans om te zijn, 

  een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn. 

 Welkom 

 Zingen: Ik sla mijn ogen op (Psalm 121) (staande) 

 

 

2. Uw wankle voeten zet Hij vast, 

als gij geen uitkomst ziet: / uw wachter sluimert niet! 

Zijn oog wordt door geen slaap verrast,                              

Hij wil, als steeds voor dezen, Israëls wachter wezen. 
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Bemoediging en groet   (we gaan zitten) 

 Drempelgebed 

 3. De Heer brengt al uw heil tot stand, 

  des daags en in de nacht / houdt Hij voor u de wacht. 

  Uw schaduw aan uw rechterhand: 

  de zon zal u niet schaden, /  

  de maan doet niets ten kwade. 

 4. De Heer zal u steeds gadeslaan, 

  Hij maakt het kwade goed, / Hij is het die u hoedt. 

  Hij zal uw komen en uw gaan,  

  wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid bewaren. 

 Inleiding bij deze zondag     

 Gebed om ontferming met gezongen Kyrie (lied 367d) 

 

 
 

 Glorialied : Aanbidt en dankt uw Vader  

    (GvL 401/ God roept ons ons broeders tot de daad) 

 1. Aanbidt en dankt uw Vader,  

  God die leeft van eeuwigheid; 

  Aan Hem behoort het koningschap  

  en alle heerlijkheid. 

  Verkondigt Hem en looft zijn Naam,  

  bezingt zijn wondermacht; 

  dan zal op aarde vrede zijn  

  voor wie zijn hulp verwacht. 

 

 2. Aanbidt en dankt de koningszoon,  

  die in de wereld kwam 

  en al de zonden van zijn volk  

  gehoorzaam op zich nam. 

  Nu nodigt Hij zijn mensen uit  

  op 't grote koningsfeest 

  en waar Hij leeft aan Vaders hand,  

  daar heerst een goede Geest. 
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  Gebed  

 Lezing van Amos 8 : 4 - 7 
4Jullie die de armen kwaad willen berokkenen en uit zijn op de 
ondergang van de machtelozen van dit land, luister!  
5Jullie 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. 6Jullie kopen de zwakken 
voor een handvol zilver, de armen voor een paar sandalen, en jullie 
zeggen : ‘Ook het kaf  verkopen we als graan!’ 7Nooit – en dit zweert 
de HEER op wie  Jakobs volk zich laat voorstaan – zal ik een van jullie 
daden  vergeten.  

 Zingen: Zing mijn ziel (Psalm 146)  

 
 4. Aan wie hongert geeft Hij spijze, 

  aan verdrukten recht gericht. 

  Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 

  blinden geeft Hij het gezicht. 

  Hij geeft den gebukten moed 

  en heeft lief wie zijn wil doet. 

 5. Wees en weduw en ontheemde 

  doet Hij wonen op zijn erf. 

  Hij behoedt de weg der vreemden, 

  maar leidt bozen in 't verderf. 

  Eeuwig Koning is de Heer! 

  Sion, zing uw God ter eer! 
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 Evangelie lezing: Lucas 16 : 19 – 31 
  

   19Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in 

 purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig 

 feestvierde. 20Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de 

 poort  van zijn huis, overdekt met zweren. 21Hij hoopte zijn 

 maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke  

man; maar er kwamen alleen honden aanlopen, die zijn 

zweren likten. 22Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij 

werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams 

hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd 

begraven. 23Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig 

gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte 

Abraham met Lazarus aan zijn zijde. 24Hij riep: “Vader 

Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar 

me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water 

dompelen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in 

deze vlammen.” 25Maar Abraham zei: “Kind, bedenk wel 

dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt 

ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft 

gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij 

pijn. 26Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en 

jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan dat niet kan, 

en ook niemand van jullie naar ons kan 

oversteken.” 27Toen zei de rijke man: “Dan smeek ik u, 

vader, dat u hem naar het huis van mijn vader 

stuurt, 28want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan 

waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van 

martelingen terechtkomen.” 29Abraham zei: “Ze hebben 

Mozes en de profeten: laten ze naar hen luisteren!” 30De 

rijke man zei: “Nee, vader Abraham, maar als iemand van 

de doden naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer 

komen.” 31Maar Abraham zei: “Als ze niet naar Mozes en 

de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten 

overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.”’ 

V:  Zo spreekt de Heer       A: Wij danken God 
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Zingen: Wie in schaduw Gods (lied 91a) 

 1. Wie in de schaduw Gods mag wonen  

  hoeft niet te vrezen voor de dood.  

  Zoek je bij Hem om onderkomen –  

  dan wordt zijn vrede jou tot brood.  

  God legt zijn vleugels van genade  

  beschermend om je heen als vriend  

  en Hij bevrijdt je van het kwade,  

  opdat je eens geluk zult zien.  

 2. Engelen zendt Hij alle dagen  

  om jou tot vaste gids te zijn.  

  Zij zullen je op handen dragen  

  door een woestijn van hoop en pijn.  

  Geen bange nacht zal je doen beven,  

  geen ziekte waar een mens van breekt.  

  Lengte van leven zal God geven,  

  rust aan de oever van een beek.  

 3. Geen duister zal je overvallen,  

  er is een licht dat eeuwig brandt.  

  Duizenden doden kunnen vallen,  

  – jij blijft geschreven in Gods hand.  

  God is een schild voor zijn getrouwen  

  die leven van geloof alleen.  

  Hij zal een nieuwe hemel bouwen  

  van liefde om hun tranen heen. 

Overweging 

Zingen: Geef vrede Heer, geef vrede (lied 1010) 

 

  1. Geef vrede, Heer, geef vrede, 

 de wereld wil slechts strijd. 

 Al wordt het recht beleden, 

 de sterkste wint het pleit. 

 Het onrecht heerst op aarde, 

 De leugen triomfeert, 

 ontluistert elke waarde, 

 o red ons, sterke Heer. 
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  2. 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! 

 

  3. Geef vrede, Heer, geef vrede, 

  Gij die de vrede zijt, 

  die voor ons hebt geleden, 

  gestreden onze strijd, 

  opdat wij zouden leven 

  bevrijd van angst en pijn, 

  de mensen blijdschap geven 

  en vredestichters zijn. 

 

  4. Geef vrede, Heer, geef vrede, 

  bekeer ons felle hart. 

  Deel ons uw liefde mede, 

  die onze boosheid tart, 

  die onze mond leert spreken 

  en onze handen leidt. 

  Maak ons een levend teken: 

  uw vrede wint de strijd! 

 

 

 

Dankgebed en voorbeden 

v:  daarom bidden wij 

a: laat uw mensen niet los            

  

 Stil gebed, afgesloten met een gezamenlijk Onze Vader  
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Onze Vader, die in de hemel zijt,  

 Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome.  

 Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  

 Geef ons heden ons dagelijks brood  

 en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars 

 vergeven. En leid ons niet in verzoeking,  

 maar verlos ons van de boze.  

 Want van U is het Koninkrijk en de kracht  

 en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 We wensen elkaar de vrede van Christus 

 Inzameling van de gaven 

- voor het vredeswerk van Pax 

- voor de kerk 

  Slotlied: Ga dan op weg naar een toekomst (melodie lied 868)  

1. Ga dan op weg naar een toekomst  

 van vreugde en vrede 

 Zoek reisgenoten om samen  

 die weg te betreden. 

 En valt het zwaar,  

 steun en bemoedig elkaar. 
 Liefde verlicht dan je schreden 

2. Ga dan op weg  

 om je eigen geluk uit te delen. 

 Zo kunnen wij  

 wat gebroken was, liefdevol helen. 

 Geen hongersnood:  

 wij delen samen ons brood. 

 Er zal genoeg zijn voor velen. 

3. Ga dan op weg,  

 deel je dromen, je hoop, je verhalen. 

 Geef elkaar kracht om,  

 het kerk-zijn opnieuw te vertalen. 

 Als wij dat doen,   

 zal onderweg 't visioen 
 liefde en warmte uitstralen. 

 Zegen – gezongen Amen  


