
 

 

 7 maart 2021 om 10.00 uur 
Kerk van de eenheid in Christus te Son 

3e zondag van de 40 dagen 

             

           Thema: ik was een vreemdeling  

       en jullie hebben mij onderdak gegeven 

 

 

VOORBEREIDING 

 
Aanvangswoord 

 

Aansteken van de kaarsen op tafel  

 

Zingen: Dit is een morgen als ooit de eerste (Lied 216) 
 

1.Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen,  

beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 

2.Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen,   

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 
3.Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag.   

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 

Bemoediging en drempelgebed 
Wij vertrouwen op de Eeuwige 

die onder ons dak wil wonen. 

Ja, woon bij ons, 

deel onze woning, 

wees onze gast, 

in ieder mens die om beschutting vraagt 

herkennen wij uw aangezicht. 

Zo zullen wij ons wenden tot 

een ieder die bij ons komt 

en die doen wonen. Amen 



 

 

Psalm van de zondag: Ps. 25a:1 en 2 
1.Mijn ogen zijn gevestigd 

op God, of Hij mij redt. 

Mijn hart, hoezeer onrustig, 

heb ik op Hem gezet. 

Kan ik de nacht verduren, 

waarin Gij verre zijt? 

Gij zult mijn voeten sturen 

in 't duister van de tijd. 

 

2.Maar wees mij dan genadig 

en richt mijn leven op, 

dat ik opnieuw gestadig 

kan gaan in 's levens loop. 

Mijn hart, hoezeer onrustig, 

heb ik op U gezet, 

Mijn ogen zijn gevestigd 

op U, tot Gij mij redt. 

Gebed voor de nood van de wereld 

 

Kyrie (gesproken) 

 

RONDOM DE BIJBEL 

 

Gebed bij de opening 

 

Eerste lezing: Deut. 24:14-18 

 
Toelichting 

 

Zingen: Lied 997: 

Melodie 

lezing vs. 1 en 2 
 

1.– en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land, 

beducht voor tirannie, geweld, voor dood, voor moord en brand; 

genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 

 

2. Ons mensenhart vol wrevel, drift; de harde hand die slaat, 

een straat in redeloze strijd, de macht lijkt aan het kwaad; 

genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 

 

melodie 
lezing vs. 3 en 4 

 

3. En binnen heerst de bitt’re twist, het woord wordt tot verwijt, 

dit huis bood eens geborgenheid, verhult nu schaamte en nijd; 

genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 

 

 



 

 

4. O God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en pijn; 
genees de zieke wereld weer, zodat zij goed zal zijn. 

Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 

 

melodie 

 

Evangelielezing: Lk. 24:13-32 

 

Toelichting 

 
Muziek 

  

RONDOM DE TAFEL 

 

Gebeden - Stil gebed afgesloten met  

Onze Vader in de hemel,  

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen  

en uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden  

zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving  

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit  

tot in eeuwigheid. 
Amen. 

 

Toelichting op de collecte 

Collectedoel: Near East School of Theology (NEST) Libanon 

Rekeningnummer: Kerk in Actie NL89 ABNA 0457 457 457  

o.v.v. Libanon NEST 

 

Slotzang: Lied 1001 

melodie 

lezing vs. 1, 2 
De wijze woorden en het groot vertoon, 

de goede sier van goede werken, 

de ijdelheden op hun pauwentroon, 



 

 

de luchtkastelen van de sterken: 
al wat hoog staat aangeschreven 

zal Gods woord niet overleven; 

Hij wiens kracht in onze zwakheid woont 

beschaamt de ogen van de sterken. 

 

2. Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 

dat lachen zullen zij die wenen 

dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft 

dat dorst en honger zijn verdwenen - 
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn 

die geen vader was zal vader zijn 

mensen zullen and're mensen zijn 

de bierkaai wordt een stad van vrede. 

 

melodie 

lezing vs. 3 

  3. Wie denken durft dat deze droom het houdt 

een vlam die kwijnt maar niet zal doven 

wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt 
al komt de onderste steen boven: 

die zal kreunen onder zorgen 

die zal vechten in 't verborgen 

die zal waken tot de morgen dauwt - 

hij zal zijn ogen niet geloven. 

 

melodie 

 

Zending en zegen 
 

 

 

 

 

 
  



 

 

Bij de schikking  

 

Onderdak geven is ook het zorgen voor veiligheid en een thuis. Het 
vogelnestje is een warme en veilige thuisplaats. Het ligt bij de 

opening van het hart. In de vaasjes plaatsen we een groot blad. 

Een blad dat als een dak kan dienen en beschermend is tegen 

regen en wind. In het midden hangen we een klein flesje met een 
paar bloemen van een viooltje. Dit nederige kleine bloemetje mag 

schuilen in de geborgenheid. 

De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een pad van 
grind, harde en koude stenen die de vreemdeling op zijn weg 

tegenkomt. 

 

 

 


