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DE  V O O R B E R E I D I N G 

 
Muziek  

 
De klok luidt  
 

Woord van welkom 
 

Gebed 
God  
Jij die het donker en de macht 

van de nacht wilt breken 
 

Jij die het licht hebt geschapen 
en de morgen geroepen 

 
Zegen ons met uw licht 
 

dat wij uw licht en liefde ervaren 
dat wij de weg van uw Zoon mogen volgen 

dat wij blijven geloven in het leven 
Amen 

 
- de twee kaarsen worden aangestoken – 

 

Drempellied  (3x) 
 

 



 

      

 

 
Bemoediging en groet 

 
          v:   Onze hulp is in de Naam van de Heer 
          a:   SCHEPPER EN BEHOEDER VAN ALLE LEVEN 

  v:  God, als het duister ons verwart en benauwt 
   houd ons Jezus Messias voor ogen 

a:   DAT DE WEG VAN ZIJN LIEFDE 
   MAG LICHTEN OVER AL WAT LEEFT 
v:    Wij  groeten elkaar 

a:   IN DE NAAM VAN DE VADER, DE ZOON 
   EN DE HEILIGE GEEST. AMEN. 

                 ------------------------ 

Gebed  
 

Lied 274 : 2 
 

2 Ontferm u God, kyrie eleïson, 
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 

kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 
zonder U raken wij de liefde kwijt. 
 

Inleiding op de lezingen 
 

Lied: “De werken van barmhartigheid” (melodie Psalm 134) 

1. De werken van barmhartigheid, 
ze zijn voor eeuwig en altijd 

de stappen die ons leiden tot 
het helend koninkrijk van God. 



 

      

 

 
2. Overal waar gebrek aan brood 

de mensen plaagt met hongersnood, 
zijn wij Gods handen voor elkaar: 
Als hoopvol zegenend gebaar. 

 
9. Wij stellen tot in deze tijd 

tekenen van barmhartigheid 
opdat de wereld blijven merkt 
dat God door mensenhanden werkt  

 
Lezing uit het Eerste Testament: Leviticus 19 : 1.2 en 9 - 11 

 
Lied 119 : 7 en 21 

 
7 Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt. 
Ontvouw de wet die Gij ons openbaarde. 

Open mijn oog, zodat het helder ziet, 
dat ik de wonderen van uw wet ontware. 

O Heer, verberg mij uw geboden niet: 
ik ben een gast en vreemdeling op aarde. 

 
21 De wet, o Heer, die Gij aan mij beveelt, 
is als een lied mij, als een spel van snaren, 

dat in den vreemde troostend mij omspeelt. 
Ik loof uw naam in nacht en in gevaren. 

Uw trouw hebt Gij, o Heer, mij toebedeeld, 
omdat ik uw geboden blijf bewaren. 
 

Evangelie-lezing: Lukas 9 : 10b - 17 
 

 



 

      

Lied: 995 : 1.2 

 
1 O Vader, trek het lot u aan 

van allen die door U bestaan. 
Gij die geen stenen geeft voor brood, 
wees met uw kinderen in nood; 

en stil, God die rechtvaardig zijt, 
de honger naar gerechtigheid. 

 
2 O Vader, trek het leed u aan 
van allen die met ons bestaan. 

Gij hebt gezegd: geef gíj hun brood, – 
doe ons hun naasten zijn in nood, 

opdat zij weten wie Gij zijt: 
de God van hun gerechtigheid. 

 
Overweging 
 

Muziek 
 

Gebeden, afgesloten Onze Vader 
 

Slotlied: 845 : 1.2.3 
 
1 Tijd van vloek en tijd van zegen 

tijd van droogte tijd van regen 
dag van oogsten tijd van nood 

tijd van stenen tijd van brood. 
Tijd van liefde nacht van waken 
uur der waarheid dag der dagen 

toekomst die gekomen is 
woord dat vol van stilte is. 

 



 

      

2 Tijd van troosten tijd van tranen 

tijd van mooi zijn tijd van schamen 
tijd van jagen nu of nooit 

tijd van hopen dat nog ooit. 
Tijd van zwijgen zin vergeten 
nergens blijven niemand weten 

tijd van kruipen angst en spijt 
zee van tijd en eenzaamheid. 

 
3 Wie aan dit bestaan verloren 
nieuw begin heeft afgezworen 

wie het houdt bij wat hij heeft 
sterven zal hij ongeleefd. 

Tijd van leven om met velen 
brood en ademtocht te delen – 

wie niet geeft om zelfbehoud, 
leven vindt hij honderdvoud. 
 

“Zending en zegen 
 

Dat de liefde van God 
onze dagen vult 

 
dat het leven van Jezus 
vrede legt in ons hart en onze handen 

 
dat de Geest van God 

ons blijft bewegen en blijft dragen 
 
zo zegene ons  

de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
Amen 

 



 

      

Muziek 

 
Gaven      

 
Collectedoelen 40 dagan tijd 
Aly Boven is met een team van de Leprazending regelmatig naar 

Myanmar geweest om leprapatiënten te ‘helpen’. Aly heeft in die 
stad in Myanmar speciale contacten met een arts in het 

ziekenhuis waar de Leprazending actief is. Deze arts kan met 
geld van ons extra fysiotherapie en materialen aan 
leprapatiënten geven. Verder ondersteunt deze arts een gezin 

financieel zodat de kinderen naar school kunnen gaan.  
 

Hetzelfde geldt voor Rodolfo in Cuba. Hij kan direct financieel 
ondersteunen in de wijk waar hij werkzaam is. In zijn laatste 

bericht aan Piet Knol schreef hij: ‘De prijzen van voedsel stijgen 
sterk door de langdurige schaarste. Er staan lange rijen om 
ergens in de stad iets te kopen.’ Rodolfo geeft ons regelmatig 

een update over hoe hij onze gelden verdeelt. Ons verzoek is om 
geld naar de diaconie over te maken nu collecteren niet mogelijk 

is. Graag onder vermelding van het doel waarvoor uw bijdrage 
bestemd is.                   

 
      ************* 

 

 
 
 

 
 

Reacties op de viering zijn welkom in de doos in de hal óf via het adres::    
reactieviering@pknhuissen.nl.   

In de werkgroep VIEREN worden deze besproken en wordt  er gekeken 

 hoe we daarmee  onze vieringen kunnen  ‘verbeteren’ 

mailto:reactieviering@pknhuissen.nl


 

      

 


