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Thema: Niet voor schuren die niet duren 

Welkom en mededelingen 

Intochtspsalm   Psalm 145: 3 
3. Genadig en barmhartig is de Heer, 
lankmoedig en vol goedheid altijd weer. 
Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep, 
al wat Hij uit de schoot der aarde riep. 
U loven, Heer, de werken van uw handen, 
de hemelen, de zeeën en de landen. 
U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden 
die elke dag uw goedheid ondervinden. 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Gebed om ontferming 

Zingen   Lied 1010: 1, 2 en 3  
1. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons, sterke Heer. 

2. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 

3. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Lezen    Matteüs 6: 19-23 
door Manon Sluijter 



Zingen   Lied 718  
1. God, die leven 
hebt gegeven 
in der aarde schoot, 
alle vrucht der velden 
moeten we U vergelden, - 
dank voor ’t dagelijks brood. 

2. Niet voor schuren, 
die niet duren, 
gaf Gij vruchtbaarheid, 
maar opdat op aarde, 
in uw goede gaarde, 
niemand honger lijdt. 

3. Maar wij rijken, 
ach, wij blijken 
hard en onverstoord. 
Open onze oren, 
Heer, opdat wij horen 
’t roepen aan de poort. 

4. Wil dan geven, 
dat ons leven 
zelf ook vruchtbaar zij. 
Laat in goede daden 
’t woord van uw genade 
opgaan, sterk en vrij. 

Uitleg en verkondiging 

Muzikaal intermezzo  
  
Gebeden 
Onze Vader   Lied 1006 
Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild. 
En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen. Amen. 

Collecte 
  
Slotlied   Lied 243: 1, 2, 4 en 7  
1. O Heer mijn God, ook deze nacht 
zij lof en eer U toegebracht 
omdat Gij dag en duister schept 
en ons het licht gegeven hebt. 

2. Om Christus’ wil doe mij niet aan 
het kwaad dat ik U heb gedaan, 
veeleer vergeef mij, Heer, en geef 
dat ik voortaan in vrede leef. 

4. Is deze arbeidsdag voorbij, 
dat mij de slaap een balsem zij. 
Dan zal ik zijn in ’t nieuwe licht 
als een die graag zijn dienst verricht. 

7. Loof God de Heer die eeuwig leeft, 
alles uit niets geschapen heeft, 
die ons tot aan zijn dag behoedt 
en onze ogen open doet! 

Wegzending en zegen - zingen ‘amen’ 


