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Welkom en Meedelingen                                Toewijding                           Anjo Bikker-Burggraaf 
Zingen  Lied 840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stil gebed, Votum & Groet       
Zingen  Gloria Patri Lied 195 

 

Inleiding 

 

Zingen Lied 413 

 

Wil van God, regel voor het Leven Leviticus hfst 19: 1-4, 9-18 (NBV21) 

 

De HEER zei tegen Mozes:  ‘Zeg tegen de gemeenschap van Israël:  
“Wees heilig, want Ik, de HEER, jullie God, ben heilig.  
Toon ontzag voor je moeder en je vader, en neem steeds mijn sabbat in acht.  
 Ik ben de HEER, jullie God.  
Laat je niet in met afgoden en maak geen godenbeelden.  
 Ik ben de HEER, jullie God.  

 

Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen.  
En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen  
wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen.  
 Ik ben de HEER, jullie God.  
Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet.  
Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je God.  
 Ik ben de HEER.  
Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit.  
Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde.  
 Toon ontzag voor je God. Ik ben de HEER.  



Wees niet partijdig wanneer je rechtspreekt. Trek onaanzienlijken niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. 
Spreek rechtvaardig recht over je naasten.  
Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien.  
 Ik ben de HEER.  
Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet 
omwille van een ander schuld op je. Blijf geen wraakzucht of wrok koesteren, maar heb je naaste lief als jezelf.  
 Ik ben de HEER.  
 

Gebed bij de openening van het Woord, om ontferming en om verlichting van en met de Heilige Geest 

                       Kinderen 
Kinderlied HH 101 

 
        

  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

     Refrein      refrein 

 

Kindermoment  

   Luisteren, Dienst van het Woord 
Zingen  Lied 317: 1  

 
 

 

Schriftlezing Leviticus hfst 19: 33, 34 (NBV21) 

 

Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken.  
Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten.  
Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte.  
 Ik ben de HEER, jullie God.  
 

Zingen  Lied 317: 2  
 

 

 

Schriftlezing Hebreeën hfst 11: 8-16 (NBV21) 

 

Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats  
die hij als erfenis zou ontvangen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen.  
Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde.  
Samen met Isaak en Jakob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten  
omdat hij uitzag naar de stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd.  
Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, 
de kracht om een kind voort te brengen, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan.  
Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, ontelbaar veel nakomelingen voort,  
zo veel als er sterren aan de hemel zijn en zand op het strand langs de zee.  



Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was hebben ze geen werkelijkheid zien worden,  
ze hebben slechts een glimp ervan begroet,  
en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten.  
Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland.  
En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren,  
anders waren ze daarheen wel teruggekeerd.  
Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse.  
Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft Hij voor hen een stad gereedgemaakt.  
 
Zingen  Lied 317: 3 
 

Crisis? What crisis? Deel 2  

     

Verkondiging   Je bent pas allemaal thuis in de hemelse stad !     

Muziek  

 

Antwoorden, ontvangen en delen 

Amen-antwoordlied  Psalm 84: 1, 2 (DNP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen Delen  

Dankgebed en voorbede 

Zingen  Lied 704: 1, 3 

 

Maaltijd van de HEER      

Inleiding en instelling 

Schriftlezing Jesaja hfst 25: 1-8 (NBV21) 

HEER, U bent mijn God. Hoog zal ik U prijzen, uw naam loven.  
Want wonderbaarlijk zijn uw daden, sinds mensenheugenis hebt U uw plannen uitgevoerd, trouw en betrouwbaar.  
U hebt de stad tot een bouwval gemaakt, de versterkte vesting tot een ruïne;  
het bolwerk van barbaren is geen stad meer, nooit zal ze worden herbouwd.  
Daarom zal het gewelddadige volk U eren, de stad van wrede volken ontzag voor U tonen.  
U was een toevlucht voor de zwakken, een toevlucht voor de armen in hun nood,  
een schuilplaats tegen stortbuien, schaduw tegen hitte.  
Want het woeden van die wrede volken is als een stortbui tegen een muur, als hitte in een dorre streek.  
U doet het gejoel van barbaren verstommen, U tempert de triomf van tirannen,  
zoals de schaduw van een wolk de hitte tempert.  



 

Gebed  

Zingen Lied 802: 1  

Viering  

  Brood  

 Zingen Lied 802: 5 

       refrein 

 

 

 

 

 

    Vrucht van de wijnstok  

Zingen Lied 802: 6  

 

 

 

 

 

 

 

Gebed: Gezamenlijk Onze Vader 

Lofprijzing Psalm 103 

                  Heenzending en Zegen  
Slotlied  Lied Psalm 146/ Lied 146c: 5, 6 (zo mogelijk staande)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegen & Amen 

Zingen  

 

Collecte Diaconie-Voedsel (reknr. diaconie is NL21INGB0004620431)    AD 2022   


