
                                                                             
 

 

      
 

 
 

Zondag 25 september 2022 
om 10.00 uur  

 
Thema:  

 
Gods economie van vrede en recht 

 
 

Voorganger:   ds. Hans Tissink 
Organist/pianist:  Willem Mak 

Lector:   Renate Verheule 

 
 

VOORBEREIDING 
 

Inleidend pianospel   
Woord van welkom 

De kaarsen worden aangestoken  
 

Intochtslied: Lied 286 
  (staande)  
 

Bemoediging en drempelgebed 

 
v: Onze hulp is in de naam van de Heer 

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v: God, wek ons tot leven 

a: DOE ONS ZINGEN 
v: zodat zorgen, angst en somberheid  

    ons niet in de greep houden 
a: EN UW KRACHT IN ONS IS  

    AMEN  
      (u mag weer gaan zitten) 

 
Kyriegebed Wij kijken naar drie afbeeldingen uit het nieuws van deze week, telkens 

afgewisseld met het zingen van een couplet van lied 281: 2, 3 en 6 

 
Glorialied:   Lied/psalm 85: 3 en 4 
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SCHRIFT 

 

Groet  v: De Heer zal bij u zijn 
           a: DE HEER ZAL U BEWAREN  

 
Gebed bij de opening van de Schrift 

 
Met de kinderen  

 
Zingen:   Lied Handen heb je om te geven  
Melodie: Ton van Erp, tekst: Henk Jongerius 

 
Handen heb je om te geven van je eigen overvloed 

en een hart om te vergeven wat een ander jou misdoet. 

 

Refrein: 

Open je oren om te horen, Open je hart voor iedereen. 

Open je oren om te horen, open je hart voor iedereen. 

 

Ogen heb je om te zoeken naar wat mensen nog ontbreekt/  

en een hart om uit te leggen wat een ander moed inspreekt   Refrein 

 

Schouders heb je om te dragen zorg en pijn van alleman/  

en een hart om te aanvaarden wat een ander beter kan    Refrein 

 

Voeten heb je om te lopen naar de mens die eenzaam is/  

en een hart om waar te maken dat geen mens een eiland is    

           Refrein 

 

Oren heb je om te horen naar de mens die vrede wil 

en een hart om te geloven dat er dan echte liefde is. 

           Refrein 

 

Schriftlezing:  Amos 8: 4-7 (NBV21) 
 

Zingen:   Lied 1001: 1 en 2 
 

Schriftlezing:  Lucas 16: 1-16 (NBV21) 
 

Zingen:  Lied 1001: 3 
 

Overdenking 

 
Muzikale meditatie:   Intermezzo in Es groot opus 177 nr 1 van J. Brahms      

       
Zingen:    Lied 880 

 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
Mededelingen  
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Aandachtsboek 
Dankgebed, voorbeden steeds afgewisseld met lied 1011  

stil gebed, Onze Vader 

 
Inzameling der gaven   

 
Slotlied:            Lied 1005: 1, 2, 4 en 5 (Nederlandse versie)      
 (staande) 
 
Zegen   
Gezongen Amen  

 

Uitleidend pianospel: Rondo uit Sonate in A-groot, D959 van F. Schubert 

 
 

 


