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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 

We bidden samen 
God, 

we zijn bij elkaar 

op zoek naar stilte 

naar leven en liefde 

naar onszelf 

naar U 

GOD  

LAAT UW LICHT OVER ONS OPGAAN 

WEES VOOR ONS LIEFDE DIE BLIJFT 

- de twee kaarsen worden aangestoken – 
 

Zingen lied 283 
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2  En van overal gekomen, 

drinkend uit de ene bron, 

bidden wij om nieuwe dromen, 

richten wij ons naar de zon. 

 

3  Want wij mensen op de aarde 

raken van het duister moe. 

Als uw hart ons niet bewaarde 

sliepen wij ten dode toe. 

4  Laat uw dauw van vrede dalen 

in de voren van de tijd. 

Vat ons samen in de stralen 

van uw goedertierenheid. 

5  Die ons naam voor naam wilt noemen, 

al uw liefde ons besteedt, 

zingend zullen wij U roemen 

en dit huis zingt met ons mee! 

 

           
(gemeente gaat staan) 

       

Bemoediging en groet 

V: Onze hulp is de Naam van de Heer 

A: die hemel en aarde gemaakt heeft 

V: Vanwaar de zon opgaat tot waar zij ondergaat,  

A: zij de naam des Heren geloofd.   

V: Wie is als de Heer, onze God,  

    die hoog woont boven de hemelen 

A: die laag neerziet,  

     in de hemel en op de aarde.   

V: die de geringe opricht uit het stof,  

    de arme optilt uit de modder 

A: want hij is trouw  

     aan zijn mensenkinderen  

V: Hij laat niet varen wat hij heeft beloofd 

    een wereld van gerechtigheid en vrede  

A: Amen 
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Zingen: Lied 214 : 1.2.4.8 

  

 
 214:2  Hef op uw hart en uw gelaat 

gelijk het licht dat opengaat, 
wees als de engelen bereid, 
wijd God uw ganse levenstijd! 
 
214:4  En laat uw licht als hemellicht 
schijnen voor ieders aangezicht, 
zodat het ieder helder is 
dat God uw licht, uw helper is. 
 
214:8  Lof zij de Vader, eeuwig licht, 
de Zoon, zijn enig aangezicht, 
lof zij de Geest, der liefde vuur, 
loof God vandaag van uur tot uur! 

(gemeente gaat zitten) 
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Kyriegebed  

Acclamatie 299f      

 

Glorialied 92 : 1.2 

1  Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men de Here prijst, 
dat men Hem eer bewijst / zijn naam is eerbied waardig 
Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen. 
 
2  Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, / met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren. 
 

Gebed van de zondag 

Lezing uit het Eerste Testament: Deuteronomium 8 : 1 - 3 
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Lied 326 : 1.4.5.6 

 

326:4  Dit lied dat onze nacht verstoort 
wordt keer op keer als nieuw gehoord. 
Het breekt zich baan in morgenlicht, 
een nieuwe dag, een vergezicht. 
 
326:5  Van ver, van oudsher aangezegd, 
een naam, opnieuw op ons gelegd, 
een woord, dat onze monden vult, 
een lied, dat Gods gelaat onthult. 
 
326:6  O woord, zolang ons toegedaan, 
zet ons opnieuw tot zingen aan: 
gezegend, hier en overal 
die is, die was, die komen zal! 

 
Evangelie-lezing: Lukas 10 : 38 – 42 
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Acclamatie: 339a 

 

Overweging 

Muziek 

Zingen Lied 722 
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722:2  Zegen ons met verwondering 
dat Hij het is, de vreemdeling, 
die met ons door de eeuwen ging – 
blijf bij ons met uw zegening. 
 
722:3  Heilige Geest, ontsteek het vuur, 
de liefde van het eerste uur, 
maak uw genade in ons groot, 
een vreugde sterker dan de dood. 

 

 
Gebeden 

dankgebed  

voorbeden,  

afgesloten met acclamatie 368j (3x) 

         stil gebed 
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  - Onze Vader 
 
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 

 
Collecte:   Voedselbank Arnhem e.o. / Pastoraat en Eredienst 

 
Slotlied: Lied  418: 1 en 2                                                                (gemeente gaat staan) 
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418:2  Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 
 

Zending en zegen 

Aansluitend gezongen vredegroet, lied 416 : 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. 

 

 
Muziek 
 
    

 
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

