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VOORBEREIDING 

 

Welkom en aansteken van de Paaskaars  
 

 v: Het licht van Christus voor de wereld. 

 a: AMEN. 

 

(gemeente gaat staan) 

 

Bemoediging  
 

 v: Onze verwachting is in de Naam van de Eeuwige, 

 a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

 v: De Eeuwige blijft trouw, 

 a: AL ONZE DAGEN EN NACHTEN. AMEN. 

 

 

Psalm 85:1,3,4; Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer 

 

1 Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer, 

in Jakobs harde lot bracht Gij een keer. 

De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan. 

Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan. 

Gij die de vlammen van uw toorn bezweert, 

Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd. 

God van ons heil, herstel ons, neem ons aan 

en doe uw toorn niet over ons bestaan. 

 

3 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. 

Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, 

het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, 

het recht de vrede met een kus begroet; 

de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, 

het recht dat uit de hemel nederziet. 

De velden deelt Hij van zijn overvloed, 

de Here die ons zegent met zijn goed. 

 

4 Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, 

liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. 

Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, 

zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt. 
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Groet  
 

 v: De Eeuwige is met u, 

 a: OOK MET U IS DE EEUWIGE. 

 

(gemeente gaat zitten) 

 

Inleiding  

 

Kyrielied: Lied 1010; Geef vrede, Heer, geef vrede 

 

1 Geef vrede, Heer, geef vrede, 

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, 

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, 

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. 
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4 Geef vrede, Heer, geef vrede, 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

bekeer ons felle hart. 

Deel ons uw liefde mede, 

die onze boosheid tart, 

die onze mond leert spreken 

en onze handen leidt. 

Maak ons een levend teken: 

uw vrede wint de strijd! 
  

RONDOM HET  WOORD 
 

Gebed bij de opening van het woord 
 

Lezing uit Tenach: Joël 4:9-13 en Micha 4:1-5 
 

Zingen: Lied 447; Het zal zijn in het laatste der tijden 
 

1 Het zal zijn in het laatste der tijden 

dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan, 

dat de wegen er heen zullen leiden 

en de volken op aarde op weg zullen gaan 

om de rechten des Heren te leren, 

zich tot God en elkaar te bekeren. 
 

 2 Als Jeruzalems tinnen gaan blinken 

en beschamen der bergen en heuvelen trots, 

zal van Sion uit blijde weerklinken 

het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods. 

Tot bescherming van allen die leven 

staat de wet van Gods heil er geschreven. 
 

3 En een smidse van ’t huis onzes Heren 

maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht. 

Niemand zal meer een wapen hanteren; 

maar zij groeten elkaar in het heldere licht 

van de waarheid die eindelijk zal dagen 

over mensen van zijn welbehagen. 
 

Lezing uit het Evangelie: Lucas 16:19-31 
 

 v: Lof zij Christus, 

 a: IN EEUWIGHEID. AMEN. 
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Zingen: Lied 322; Die chaos schiep tot mensenland  
 

1 Die chaos schiep tot mensenland, 

die mensen riep tot zinsverband, 

Hij schreef, ons tot bescherming, 

zijn handvest van ontferming. 

Hij schreef ons vrij, met eigen hand. 

Schrift die mensenoorsprong schrijft. 

Woord dat trouw blijft. 
 

2 Dat boek waarin getekend staan 

gezichten, zielen, naam voor naam, 

hun overslaande liefde, 

hun overgaande liefde, 

hun weeën die niet overgaan. 

Schrift die mensendagen schrijft. 

Licht dat aanblijft. 
 

3 Zijn onvergank'lijk testament: 

dat Hij ons in de dood nog kent – 

de dagen van ons leven 

ten dode opgeschreven, 

ten eeuwig leven omgewend. 

Schrift die mensentoekomst schrijft. 

Naam die trouw blijft 
 

Overweging  
 

Instrumentaal  
 

Glorialied: Psalm 100; Juicht Gode toe 

 

1 Juich Gode toe, bazuin en zing. 

Treed nader tot gij Hem omringt, 

gij aarde alom, zijn rijksdomein, 

zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 

 

2 Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 

Hij schiep ons, Hem behoren wij, 

zijn volk, de schapen die Hij hoedt 

en als beminden weidt en voedt.’ 
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3 Treed statig binnen door de poort. 

Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 

Hef hier voor God uw lofzang aan: 

Gebenedijd zijn grote naam. 

 

4 Want God is overstelpend goed, 

die ons in vrede wonen doet. 

Zijn goedheid is als morgendauw: 

elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

 

GEBEDEN  EN  GAVEN 

 

Gebeden eindigend met stil gebed, en het gezamenlijk Onze 

Vader: 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 

Uw naam worde geheiligd. 

Uw koninkrijk kome.  

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden 

Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, 

Maar verlos ons van de boze.  

Want van u is het koninkrijk 

En de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 

Amen.  

 

Aankondiging bloemengroet en doel van de gaven: 

Zie pagina 8 
 
 

OP WEG GAAN 
 

Slotlied (staande): Lied 1014; Geef vrede door van hand tot 

hand 
 

1 Geef vrede door van hand tot hand, 

Geef vrede door van hand tot hand, 

je moet die schat bewaren; 

bescherm haar als een tere vlam, 

behoed haar voor gevaren. 
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2 Geef vrede door van hand tot hand 

Geef vrede door van hand tot hand 

met liefde, onze redding; 

wees vriendelijk in woord en daad 

bewogen om Gods schepping. 

 

3 Geef vrede door van hand tot hand, 

Geef vrede door van hand tot hand, 

als brood om uit te delen; 

kijk ieder mens met warmte aan, 

zo kunnen breuken helen. 

 

4 De sterke, zachte hand zij dank, 

De sterke, zachte hand zij dank, 

die meer dan troost kan geven: 

als woorden stokken, spreekt de hand 

in vriendschap, steun en zegen. 

 

5 Geef Christus door van hand tot hand, 

Geef Christus door van hand tot hand, 

zijn liefde schenkt ons leven. 

Geef vrede door, geef haar een kans: 

een schat om uit te delen. 

 

Wegzending en zegen, gevolgd door gezongen 'Amen' 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * *



MEDEDELINGEN  

 

 

Zondag 2 oktober: Eredienst om 10:00 uur. Voorganger:  

ds. Marlies Schulz 

Zondag 2 oktober: Taizé-vesper om 19:30 uur in het Van 

Goghkerkje 

 

Collecte: 

De collecte is vandaag bestemd voor Noodhulp aan Pakistan. De 

opbrengst van deze collecte zal worden verdubbeld. 

De collecte kan overgemaakt worden door uw bijdrage te storten 

op rekening nummer NL03 INGB 0005 1668 65 t.n.v. Diaconie 

Protestantse Gemeente o.v.v.  Noodhulp Pakistan. 
 

 

 

 

 

 

 

Op 1 en 2 oktober wordt van 12.00-17.00 uur de kunstroute 

‘Kunst met een grote T’ in Nuenen georganiseerd. Dit jaar ligt de 

Regenboog ook op de route. Op de benedenverdieping zullen 4 

kunstenaars exposeren. Graag zou ik willen weten of er 

vrijwilligers bereid zijn om tijdens deze 2 middagen voor 1 of 2 

uur toezicht te houden in het kerkgebouw tijdens dit evenement. 

U kunt zich per e-mail bij mij aanmelden: marlies.schulz@pgn-

nuenen.nl  

  

Ds. Marlies Schulz   

 

 

 

 

 

 
 
Voor meer informatie over de PGN: www.pgn-nuenen.nl 
 
Mededelingen voor de komende zondag kunnen vóór donderdag 
9.00 uur aangeleverd worden bij: ordevandienst@pgn-nuenen.nl 
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