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VIERING ROND DE SCHRIFT          
      Zondag 11 september 2022 
Kerk voor de eenheid in Christus, Son 
                 
 

Orgelspel 
 
In stilte bereiden wij ons voor. 
 

Welkom 
 

Aanvangswoord 
 

Wie heeft zijn geld verloren, het goed waarvan hij leeft 
en zoekt niet uitentreuren tot hij gevonden heeft. 
 

Wie heeft zijn God verloren en zoekt niet her en der 
op aarde, in de hemel, geen verte gaat te ver. 
 

Als zo de mensen leven en zoeken is hun lot 
en vinden is hun zegen: hoeveel te meer dan God. 
 

Hij ziet ons al van verre omdat Hij ons bemint 
en liever dan de sterren is Hem een mensenkind. 
 

En voordat wij Hem zoeken, zijn wij gezocht door Hem 
en nu wij om Hem roepen geeft Hij ons deze stem. 
 

En wie het wordt gegeven bespeurt het overal 
in woorden allerwegen, in mensen zonder tal. 
 

Als teken dat de Levende in ons midden is, ontsteken wij nu ons 
licht op  tafel aan het licht van de Paaskaars. 
 
Aansteken van de tafelkaars 
 
Zingen: Lb. 209    Heer Jezus, o Gij dageraad 

 

Bemoediging 
Onze hulp is de NAAM van de Eeuwige, 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
die trouw blijft tot in eeuwigheid 
en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon, Amen 
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Gebed van toenadering 
Barmhartige God, 
Gij die omziet naar uw volk 
en zoekt wat verloren is geraakt, 
Gij die bevrijdt 
wie in duisternis gevangen zit, 
wij komen tot U. 
Zie ons aan zoals wij zijn: 
vol van onszelf, 
met de last van het verleden 
op onze schouders: 
…………… 
Vergeef ons, Heer, 
maak ons tot uw mensen, 
vol van genade. 
Open ons naar U 
en naar elkaar, 
naar uw toekomst, 
Amen 
 
Zingen: Lb. 800:1, 2  Wat zou ik zonder U geweest zijn 

  
Gebed om ontferming 
Laten wij de Heer aanroepen om ontferming voor de nood in de 
wereld, voor de nood van ieder eenzaam mensenkind en zijn Naam 
prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde, hij hoort de 
ellendigen en redt van de dood, laat ons bidden ………. 
 
zo bidden wij: 
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Zingen: Lb. 868 vers 1, 2, 4 Lof zij de Heer, de almachtige koning                      

                                            der ere  (staande indien mogelijk)  

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 

G’d van Abraham, Isaak en Jakob, 
Gij, die U ontfermt over ons mensen, 
laat ons horen 
hoe Gij ons nabij komt 
in uw Woord 
dat opklinkt in ons midden. 
Schenk uw Geest 
die ons tot uw kinderen maakt 
door Jezus, uw Zoon, 
dit uur en alle dagen van ons leven, Amen 
 
 
 
Eerste lezing: Exodus 32: 7 – 14 
 
Zingen: Lb.51:1,2,5  Ontferm u G’d, ontferm u, hoor mijn klacht 
 
Evangelie lezing: Lucas 15: 1 – 10 
 
Zingen: Lb. 335 Hoor het woord (twee maal) 
 
 
Overweging 
 
 
Orgelspel 
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Zingen: Lb. 23a   op melodie lied 766 D’Almachtige is mijn herder 

 2. Hij brengt mij op de heerbaan van zijn wetten 
en ’t goddelijke recht, 
om zijnen naam en eer in top te zetten 
door ’t lof van zijnen knecht. 
Al zworf ik om in nare’en donk’re dalen, 
beschaduwd van de dood, 
nog vreest mijn hart geen ongeluk, noch kwalen: 
Hij staat me bij in nood! 
 
3. Ik mag me vast op zijnen staf verlaten 
en trouwe herdersstok. 
Hij dekt voor mij, ten schimp van die mij haten 
met onverzoenbre wrok, 
een volle dis, gelaân met lekkernijen. 
Hij zalft mijn haar en hoofd 
met oliegeur, om ’t aanschijn te verblijen 
door glans die druk verdooft. 
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4. Wat wordt aan mij een schone kelk gegeven 
vol wijns! God stort zijn hart 
genadig uit, ten beste van mijn leven, 
ten troost van alle smart. 
Ik zal Gods huis en zegenrijke tempel 
bewonen dag en nacht, 
en nimmermeer verlaten Arons drempel, 
maar sterven op mijn wacht! 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 

Toelichting op de collecte. 

Collectedoel: Straatpastoraat Eindhoven 
Rekeningnummer: NL60 ABNA 0810 5543 72 
 
Voorbede met acclamatie Lb. 368j Heer, hoor ons bidden 

 

Stilgebed 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 
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Slotlied Lb. 324    Wat vrolijk over U geschreven staat  

                             (staande indien mogelijk) 

  
  
Zending en zegen 

 
 
Orgelspel 
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Lied 209 M. Görlitz 1649, T. Wilhelm II von Sachsen Weimar `Herr Jesu Christ, du zu uns 
wend` 

 
2. Geef dat ons hart mag zijn gericht 
op U die ons verstand verlicht, 
opdat uw naam ons steeds nabij, 
uw lof op onze lippen zij, 
 
3. totdat met alle eng'len saam 
wij zingen: ‘Heilig is Gods naam!’, 
en zien U in het zalig licht 
van aangezicht tot aangezicht. 
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Lied 800 

 
 
 
2. Een diepe nacht zou mij omvangen 
waarna geen blijde morgen daagt. 
Ik werd verteerd door wild verlangen, 
door ’s levens maalstroom weggevaagd. 
Ik zou alleen zijn, van het heden 
en van de toekomst ongewis. 
Wie kan er aarden hier beneden 
als er geen open hemel is? 
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Lied 868 

 
 
2.Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
4.Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag,  
die u met liefde bejegent. 
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Lied 51 

2.Want tegen U, want tegen U alleen 
heb ik gezondigd. Red mij van het kwade. 
In diep berouw belijd ik U mijn daden, 
hoor naar de donkere stem van mijn geween. 
Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog, 
ja, ik erken, ik ben uw gunst niet waardig. 
Gij zetelt in gerechtigheid omhoog, 
uw woord is waar, uw vonnis is rechtvaardig. 
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5.Schep in mij, God, een hart dat leeft in ’t licht, 
geef mij een vaste geest, die diep van binnen 
zonder onzekerheid U blijft beminnen, 
verwerp mij niet van voor uw aangezicht. 
Ontneem mij niet uw heilige Geest, o God, 
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, 
en richt geheel mijn wil op uw gebod, 
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. 
 

 

 

 

Lied 335 
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Lied 324 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt 
‘redden wat verloren is’, dat woord, 
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort, 
‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond – 
 
3. Dat hoge woord, geschreven wit op zwart, 
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, 
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart. 
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. 
 
 
 


