
 
 

B E Z O N N E N H E I D 
 

 
 

Want wie van u die 
een toren wil bouwen 

zal niet eerst gaan zitten 
en de kosten berekenen,- 

of hij genoeg heeft om hem te voltooien?- 
hij wil voorkomen dat, 

als hij wel het fundament legt 
maar niet in staat is het te voleindigen 
allen hem beginnen te bespotten….. 
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Illustratie voorzijde: Annemarie van Ulden, uit "De Eerste Dag"  
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VIERING ROND DE SCHRIFT 
Zondag 4 september 2022 

Kerk van de Eénheid in Christus te Son 
 

13e zondag van de zomer 
 

VOORBEREIDING 
 

Muziek 
 

Zingen:  “Heer Jezus, o gij dageraad” (LB 209) 
 
Aanvangswoord 
Voor de meeste bijbellezers is Tenach en Evangelie iets van de 
voorbije tijd. Die geschriften behoren immers bij de geschiedenis van 
Joden en Christenen? Alleen de Here Jezus is van nu! “Komt 
Christenen tot Hem” wordt dan geroepen!  
Maar Tenach, wat wij noemen het aloude Testament en Evangelie zijn 
een zaak van nú en wat er kómen gaat. Kan en Abel is niet verleden 
tijd, maar nog steeds zeer actueel, helaas! Ook Jezus’ kruisdood is  
van alle tijden. De leesrichting en daardoor ook de blikrichting van de 
Bijbelse verhalen is vanuit het héden naar de toekomst. 
Ook vandaag zullen wij weer zien hoe belangrijk dit is, ook voor onze 
huidige politieke malaise! Ondertussen houden wij ons vertrouwend 

vast aan het licht van Christus, dat ook ons als gelovige en hopende 
gemeenschap verlicht. Daartoe ontsteken wij ons gemeenschapslicht! 
 
Bemoediging 

Onze hulp is de NAAM van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft 

 
Gebed van toenadering 

Gij, die trouw zijt en die ons kent,  
Gij die weet wat er in ons leeft, 

wek ons tot leven, hier en nu. 
Gij die barmhartig zijt, keer U naar ons toe,  
laat ons uw wegen kennen 
Doe ons weer in vrede leven. 
Gij die ons aanziet, en die onze diepte peilt,  
laat ons vandaag uw liefde zien 
en schenk ons uw heil. Amen.  

 
Aanvangspsalm 1 “Gezegend hij, die in der bozen raad” 
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Kyrie en Gloria 
 
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen  
voor de nood der wereld 
en zijn naam prijzen,  
want zijn barmhartigheid kent geen einde. (…….) 
 
Grote God, 
Wat ons beangstigt in deze tijd 
en waar wij geen raad mee weten 
is dat er zoveel onnadenkendheid 
overal de dienst lijkt uit te maken. 

Overal ontstaan opstootjes, 
mensen groeperen zich, 
men roept maar wat 
en respectloos worden medemensen 
met woorden afgemaakt. 
Het merendeel der mensen 
laat zich leiden door redeloze emoties 
en verlichtend denkwerk  
en grondige bezinning 
komen nauwelijks meer aan bod. 
Zo zijn er vele problemen, 

die nu onoplosbaar lijken,  
maar door wetenschappers en profetische zieners  
allang zijn gerapporteerd en geanalyseerd: 
men heeft zich echter doof gehouden, 
de rapporteurs zwartgemaakt, 
maar nu zien we het resultaat: 
onontwarbare problemen en hopeloosheid. 
Leer ons vandaag weer zien 
hoe Tora en Evangelie 
een weg ten leven wijzen 
naar uw rijk van Vrede en Recht, 

daarom bidden wij allen tezamen: 
 
Kyrie (eerst rechts en dan links etc.) en Gloria Liedboek 299e.  
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DE SCHRIFT: gesproken-gezongen-uitgelegd 
 
Groet 

De Heer zal bij u zijn 
De Heer zal u bewaren! 

 
Gebed van de zondag 

Gij, die ons de weg ten leven hebt gegeven, 
onderricht ons door uw Woord, 
zodat wij een wijs hart krijgen 
en U kunnen volgen 
in het voetspoor van Jezus, uw zoon. 

Dan zullen wij het leven genieten 
en gaande blijven  
in verwondering en hoop, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Eerste lezing: Deuteronomium 30, 15-20 
 
Zingen: “Het woord dat U ten leven riep” ( LB 316) 
 
Evangelielezing:  Lucas 14, 25-33 , gevolgd door acclamatie: 

 
Preek 
 
Muziek 
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Zingen: “Een rijke schat van wijsheid” (LB 313): alle verzen;  

2 en 4 door de voorganger gesproken. 
 

 
Gebeden en Gaven 
 

Toelichting bij de gaven 
Collectedoel: Myamar 
Rekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. W013101 
 

Voorbeden,  

met acclamatie: Heer, onze Heer, ontferm U over ons (LB 367-b)   

 
stil gebed – afsluiting – Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt,  
uw naam worde geheiligd;  
uw Koninkrijk kome;  
uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel alzo 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 in der eeuwigheid.  
Amen. 
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Slotlied: “Laat ons de Heer lofzingen” (LB 864: 1, 3 en 5) 

- staande voor degene die kan -  
 
 
Slotgebed (samen te bidden) 

Gij, die ons een woning bereidt, 
wij danken U voor de wijsheid 
die onder ons verschenen is 
in Jezus, uw Zoon. 
Maak ons bereid ons te laten gezeggen 
door zijn woorden en Hem volgen 
op de weg ten leven 

om zo het geluk te vinden 
waarvan Hij de belofte is, 
vandaag en alle dagen 
Amen  
  

Wegzending en zegen 
 
Amen 

 
Muziek 
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