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Welkom en mededelingen 
 

-Voorbereiding- 
 
Orgelspel 
 
Bemoediging 
Vgr. Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Vgr. die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Allen: die niet loslaat wat zijn hand begon. 
 
Groet 
 
Gebed van toenadering 

Eeuwige God, 
zie ons hier, samen gekomen in Uw Huis, 
om Uw aanwezigheid te mogen ervaren 
in de liederen die wij zingen, 



in de woorden die klinken, 
in de gebeden die opstijgen, 
in de stilte in deze ruimte en in ons hart. 
Wees aanwezig, bidden wij U, 
verbind U opnieuw met ons 
als bondgenoten op de weg van Uw Vrede. 
Spreek ons aan in de bezielende kracht van Uw Geest. 
Breng ons in beweging naar onze naasten, 
over alle grenzen heen. 

 
Zingen: Als alle mensen vogels dromen, Lied 1013 
 
Kyriegebed 
Vgr. Zo roepen wij U aan. 
Allen: Kyrie eleison, Lied 301c 
 
Zingen: Jezus roept hier mensen samen, Lied 975: 1 en 3 
 

-De Heilige Schrift- 
 
Kindergesprek 
 
Zingen: Eens zal er vrede zijn, AWN IV nr. 12  
 
Gebed 
Vgr. De Heer zal bij u zijn. 
 De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Amos 8: 4-7 
 
Zingen: Rechter in het licht verheven, Lied 1008: 1 en 2 
 
Tweede Schriftlezing: Psalm 113  
 
Zingen: Lied 1008:3 
 
Schriftlezing Evangelie: Lucas 16: 1-17 
Zingen: Ja, het liefst zou ook ik, Lied 945 
 
Prediking 
 
Muziek 



 
Zingen: Geef vrede door van hand tot hand, Lied 1014 
 

-Gebeden en gaven- 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten 
 
Zingen: Geef aan de wereld vrede, Heer, Lied 1012: 1, 4 en 5 
 
Uitzending en zegen 
Op de weg van Vrede mogen wij gaan, 
aangeraakt, bemoedigd en geïnspireerd 
door het Woord van Vrede. 
Op de weg van Vrede mogen wij gaan 
om in het spoor van Jezus Messias 
over grenzen heen te zoeken naar 
wat ons mensen verbindt. 
Op die weg van Vrede mogen wij gaan 
als gezegende mensen aan elkaar verbonden 
om de ander tot zegen te zijn. 
Zegene ons daartoe de Eeuwige, 
God van alle mensen, 
in wie wij elkaar mogen zegenen 
over alle grenzen heen: 
Moge de Eeuwige ons zegenen, 
behoeden en verbinden, 
moge de Eeuwige het Licht van zijn gelaat 
over ons laten schijnen 
en ons haar Liefde geven, 
moge de Eeuwige zo altijd bij ons zijn 
en ons met Vrede omgeven. 
(in de naam van de Vader, 
de Zoon en de Heilige Geest) 
Moge het zo zijn. 
Allen: Amen. 
 


