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Voorbereiding 

Stilte 

Klokgelui 

Orgelspel 

 

Welkom en Inleiding 

 

Ingangslied LB 276 vers 1 en 2 

 

1  Zomaar een dak boven wat hoofden, 

deur die naar stilte openstaat, 

muren van huid, ramen als ogen, 

speuren naar hoop en dageraad, 

huis dat een levend lichaam wordt, 

als wij er binnen gaan, 

om recht voor God te staan. 

 

2  Woorden van ver vallende sterren, 

vonken verleden hier gezaaid, 

namen voor Hem, dromen, signalen, 

diep uit de wereld aangewaaid, 

monden van aarde horen en zien, 

onthouden, spreken voort, 

Gods vrij en lichtend woord. 

 

voorganger: In de Naam van de Vader en de Zoon en de  

Heilige Geest. 

gemeente:    AMEN 

voorganger:  Onze hulp is in de Naam van de Heer. 

gemeente:    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

voorganger:  Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

gemeente:    EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN 

HANDEN. 

 

Gebed van toenadering 

voorganger:  Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,  

gemeente:    OPDAT WIJ WEER IN VREDE LEVEN. 

voorganger:  Amen. 



Introïtus (intredepsalm)  

voorganger:  antifoon 

    Zie, God is mijn helper’ 

    de HEER is het, die mijn leven draagt. 

    Laat het kwaad zich keren tegen mijn belagers, 

    toon uw trouw en breng hen tot zwijgen. 

 

gemeente:  Psalm 54  

 
2  God is mijn hulp, Hij is getrouw. 

Het is de Heer die mij blijft schragen, 

die ze verdelgt wie mij belagen, 

breekt wie mij brengen in het nauw. 

Ja, Hij zag mijn benauwdheid aan, 

ik vrees niet meer voor mijn vijanden. 

O God, ontvang mijn offeranden! 

O HEER, geprezen zij uw naam! 

 

herhaling van de antifoon  

 

Indien de antifoon gesproken wordt, zingt de gemeente: 

 



 
 

Kyriegebed 

 

Laten wij de HEER om ontferming aanroepen voor de nood van 

wereld,  

en zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde! 

 

omwille van alle onbegrip tussen mensen en volken 

omwille van alle leed, veroorzaakt door honger en armoede 

omwille van alle verdriet door ziekte en dood 

omwille van alle slachtoffers en hun dierbaren in Beiroet 

omwille van alle gewonden en daklozen, 

omwille van alle mensen, die zich godverlaten, mensverlaten voelen 

roepen wij tot U: 

 

 

Kyrie 

 
 

 

 

 

 



Gloria  

 
 

   Dienst van het Woord 

Groet 

 
 

Zondagsgebed  

 

Voorganger: Heer, onze God, geef ons, 

zo bidden wij U, 

een geest die altijd het rechte wil 

en het volbrengt met uw hulp, 

omdat wij, die zonder U niets kunnen, 

kracht ontvangen om naar uw wil te leven. 

door Jezus Christus, onze Heer,  

die met U en uw Geest  

leeft en regeert nu en tot in eeuwigheid. 

gemeente:         AMEN. 

 

Lezing uit het Oude Testament:  Jeremia 32: 37 – 42  

 

37 Ik zal de inwoners samenbrengen uit alle landen waarheen ik ze 

in mijn grote woede en toorn verdreven heb, ze terugbrengen 

naar deze stad en ze er in vrede laten wonen.  

38 Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn.  



39 Ik zal hen één van hart en één van zin maken, zodat ze altijd 

ontzag voor mij zullen hebben en het hun en hun nageslacht 

goed zal gaan.  

40 Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, ik keer mij nooit meer 

van hen af en zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met ontzag voor 

mij vervullen, zodat zij zich nooit meer van mij zullen afkeren. 

41 Ik zal er weer vreugde in vinden hen te zegenen en zal hen 

voorgoed in dit land planten. Met hart en ziel zal ik dat doen. 

42 Dit zegt de HEER: Zoals ik over dit volk al dit grote onheil heb 

gebracht, zo zal ik het al het goede brengen dat ik hun beloof. 

 

 

Gradualepsalm  Psalm 9 

 
2  Mijn vijand, dreigend opgesteld, 

ligt door uw aanblik neergeveld. 

Gij zijt ten rechterstoel gestegen 

om recht en onrecht af te wegen. 

 

3  Die tegen U zijn opgestaan, 

hebt Gij in eeuwigheid verdaan. 

Verstoven zijn de goddelozen, 

een puinhoop werd de stad der bozen. 

4  God heeft zijn rechtstoel opgericht, 

zijn troon in eeuwigheid gesticht. 

Hij zal de volken voor zich stellen 

en zijn rechtvaardig vonnis vellen. 

 



5  HEER, Gij bewaart wie tot U vliedt. 

Die U vertrouwt, verlaat Gij niet. 

Een burcht voor wie in nood verkeren, 

een vaste burcht is onze HERE. 

 

Epistellezing:   1 Korintiërs 10: 1 – 13  

 

Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders 

allemaal door de wolk werden beschermd en allemaal door de 

zee trokken,  
2 

dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de 

wolk en in de zee.  
3
 En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel  

4
 en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit 

de geestelijke rots die hen volgde – en die rots was Christus.  
5
 Toch wees God de meesten van hen af, want hij liet hen 

bezwijken in de woestijn. 
6
 Dit alles strekt ons tot voorbeeld: wij moeten niet uit zijn op het 

kwade, zoals zij.  
7
 Dien geen afgoden, zoals een deel van hen, over wie geschreven 

staat: ‘Het volk ging zitten om te eten en te drinken en het stond 

op om te dansen.’  
8
 Laten we geen ontucht plegen, zoals een aantal van hen, want 

daardoor stierven er op één dag drieëntwintigduizend.  

\
9
 En laten we Christus niet tarten, zoals anderen deden, want 

daardoor werden ze door slangen doodgebeten.  
10

 En kom niet in opstand, zoals weer anderen deden, want 

daardoor werden ze door de doodsengel vernietigd.  
11 

Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken; het is 

geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te 

waarschuwen.  
12

 Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat 

oppassen dat hij niet valt.  
13 

U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te 

dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw 

krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de 

uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. 

 



Zondagslied     LB 823 vers 1, 2 en 5 

 

     
2  Uw wijsheid en uw welbehagen 

bepalen 's mensen levensdagen 

en wijzen hem zijn woonplaats aan. 

Hij is ten prooi aan duizend vrezen, 

toch mag hij vrij en veilig wezen 

en heersen over het bestaan. 

 

5  O God, wij bouwen als ontheemden, 

wij wonen en wij blijven vreemden, 

bestemd voor hoger burgerrecht. 

Wil ons, o Koning der getijden, 

een woning in de stad bereiden 

waar Gij het fundament van legt. 

 

Allen gaan staan 

 

Halleluja  

 

1. voorzang; 2. allen: 

 
voorzang:   Zing voor de HEER een nieuw lied. 

   Wonderen heeft hij verricht. 



allen: Halleluja… 

 

Evangelielezing:  Lucas 16 vers 1 - 9 

 
1
Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen: ‘Er was eens een rijke man die 

een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn 

eigendommen verkwistte.  
2
De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem: “Wat 

hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt 

niet langer rentmeester blijven.”  
3
Toen zei de rentmeester bij zichzelf: Wat moet ik doen nu mijn heer 

mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet, en voor 

bedelen schaam ik me.  
4
Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, 

wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis 

ontvangen.  
5
Een voor een riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De 

eerste vroeg hij: “Hoeveel bent u mijn heer schuldig?”  
6
“Honderd vaten olijfolie,” antwoordde de schuldenaar. De 

rentmeester zei tegen hem: “Hier is uw schuldbewijs, ga zitten en 

maak er gauw vijftig van.”  
7
Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: “En u, hoeveel bent 

u schuldig?” “Honderd balen graan,” luidde het antwoord. De 

rentmeester zei: “Hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van.”  
8
En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had 

gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met 

elkaar om dan de kinderen van het licht.  
9
Ook ik zeg jullie: maak vrienden met behulp van de valse mammon, 

opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de 

mammon er niet meer is. 

 

Zo luidt het Heilig Evangelie. 

 

Acclamatie: 

 
 



Credo: LB 341 

 

 
 

2  Wij geloven allen in zijn Zoon, 

Jezus Christus, onze Here, 

die eeuwig bij de Vader woont, 

God gelijk in macht en ere. 

Uit Maria, die geloofde, 

werd de ware mens geboren 

die de Heilge Geest beloofde. 

Is voor ons, schuldig en verloren, 

aan 't kruis gestorven. Uit de dood 

ten leven opgewekt door God. 

 

3  Wij geloven in de Heilge Geest 

God, zoals de Zoon, de Vader, 

vertroostend wie het oordeel vreest 

en verrijkend met zijn gaven, 

wie van Christus zijn op aarde, 



doet Hij als één lichaam leven, 

vrij van kwaad dat hen bezwaarde. 

Alle vlees zal dan ook herleven. 

Na deez' ellende ons bereid 

een leven in de eeuwigheid! 

 

 
Allen gaan zitten 

 

Preek 

 

Lieve Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

 

Het evangelie van vandaag is  een verhaal over fraude.  

En de held van het verhaal is…de fraudeur.  

Die fraudeur, een rentmeester moet zich verantwoorden.  

Een rentmeester, dat weet u wellicht, beheert namens zijn heer een 

landgoed. Hij onderhandelt met de pachters over de pachtsom en int 

die pachtsom ook, hij gaat over het onderhoud, als er een landhuis bij 

is gaat hij ook over de voorraden, kortom hij is de financieel directeur, 

de manager.  

 

Deze rentmeester zal zich moeten verantwoorden bij zijn baas en hij 

weet: ik  heb mijn werk niet goed gedaan en de landheer gaat me de 

laan uitsturen en dan ben ik mijn baan kwijt. En dan doet hij iets 

onverwachts: hij gaat de schuldbewijzen van mensen die zijn baas iets 

schuldig zijn vervalsen op zo’n manier dat ze zijn baas veel minder 

schuldig zijn. 

 

De rentmeester heeft blijkbaar geregistreerd hoeveel de pachters bij 

hun heer in het krijt staan. ‘Honderd vaten olijfolie’ of ‘Honderd balen 

graan’, nou je hoeft geen boer te zijn om te beseffen dat dat om 

gigantische hoeveelheden gaat. Een oneindige schuld, die je nooit van 

je leven kan afbetalen. 



 

Je kunt precies registreren wat de anderen allemaal fout doen.  

De één komt af en toe te laat, de ander is wat minder nauwkeurig, 

heeft hier een fout gemaakt, weer een ander heeft iets gemaakt 

waarvan je denkt: had dat aan mij overgelaten dan was dat veel beter 

gegaan.  

 

En ik kan precies opsommen wat mijn partner thuis allemaal fout doet. 

Ik ga u dat niet vertellen, maar ik kan u verzekeren dat zou een lange 

lijst zijn. En ik vrees dat de lijst die mijn partner zou kunnen 

bijhouden over mijn fouten nog veel langer zou worden.  

Eindeloos kunnen dit soort lijstjes worden, nooit van je leven af te 

betalen. 

 

In het evangelie staat deze gelijkenis vlak na de gelijkenis over de 

verloren zoon. Dat verhaal kent u allemaal.   

Over de zoon die zijn erfdeel verkwist en met hangende pootjes 

terugkomt bij zijn vader. Met open armen wordt hij ontvangen en zijn 

oudere broer die er kwaad over is dat zijn jongste zoon er zo 

makkelijk af komt. 

 

Deze gelijkenis gaat daarop door. Het gaat over de draai die deze 

rentmeester maakt. Hij administreerde de schulden die zijn heer had. 

Die hield hij bij. Hij heeft een hele lijst met schulden.  

Eigenlijk net als die oudste zoon. Die heeft ook een hele lijst met 

schulden van wat de jongste zoon allemaal fout gedaan heeft, 

vermogen verkwist, met prostituees omgegaan.  

Jij doet het fout, fout, fout, is de boodschap die die oudste uitstraalt. 

En ongelijk heeft hij niet.  

 

Maar dan komt de boodschap van het evangelie. Het evangelie houdt 

ons niet vast in wat we verkeerd doen: fout, fout, fout, maar vertelt 

over Gods vergeving. En nog meer: dat wij ook zo, zo vergevend, in 

het leven moeten staan. 

 

Paulus zegt het ook in zijn brief aan de Gemeente in Korinthe, zij het 

in een andere bewoording:  Wat anderen overkomen is, moet ons tot 



voorbeeld strekken; het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten 

einde loopt, te waarschuwen.  

 

De rentmeester had nooit nagedacht over wat hij deed: schulden 

registreren, schulden innen.  

Tot de dag dat hij zelf aangesproken wordt: jij, jij hebt zelf iets fout 

gedaan.  

Je verkwist de eigendommen van je meester. Je vliegt er uit. 

Plotseling is er iemand die de vinger van ‘fout, fout, fout’ op hem 

richt. En hem wil laten boeten: hij verliest zijn levensonderhoud – en 

hij kent zichzelf goed genoeg dat hij eigenlijk niks anders kan.  

 

Rentmeesteren kon ie, maar hij heeft geen werkhanden. Spitten op het 

land houdt ie geen dag vol. En dat is het moment dat hij een draai 

maakt. In plaats van lijsten van de schulden van zijn meester langer 

maken of mensen er op wijzen hoe groot hun schulden wel niet zijn. 

Hij gaat kwijtschelden, hij gaat uitdelen. Hij was als de oudste zoon 

uit die gelijkenis, met zijn ‘je doet het fout’, maar hij wordt als de 

vader, die kwijtscheldt. 

 

Er zit natuurlijk heel veel opportunisme bij de rentmeester. Zijn mooie 

baantje is hij kwijt – en nu creëert hij voor zichzelf een vangnet. Hij 

maakt zich erg populair bij al die mensen van wie hij de schulden had 

geregistreerd.  

 

Het rare van het verhaal is dat hij wordt geprezen door zijn Heer. 

Verbazingwekkend, want die Heer is zijn geld kwijt.  

Een vreemde Heer, is dat. Een Heer die het prettig vindt als er van zijn 

rijkdommen wordt uitgedeeld, die het blijkbaar mooier vindt te geven 

te ontvangen en die blij is als mensen schulden kwijtschelden.  

 

Er zijn helaas niet zo heel veel heren en dames die zo in elkaar zitten 

en ik heb dan ook het vermoeden dat met de Heer uit de gelijkenis de 

Here God zelf bedoeld is. God is blij met wat die rentmeester doet: 

vergeven, schulden kwijtschelden. Dat doet God zelf, en God viert 

met alle engelen samen feest als mensen daar toe in staat zijn. 

Nu heb ik het verhaal zo uitgelegd dat het gaat om fouten vergeven. 

Om zonde vergeven.  



Maar het verhaal gaat over een rijke man, over bezit, over goederen. 

Zou het daar ook niet over gaan. Over geld en goederen? Ik denk dat 

de gelijkenis ook iets vertelt hoe we om moeten gaan met geld en 

goederen. 

 

Dat we die in beheer hebben gekregen.  

Het CDA heeft het vaak over rentmeesterschap  - we hebben alles hier 

op aarde in beheer, het is niet van ons zelf – en dat vind ik een mooie 

gedachte, mits je daar ook maar deze rentmeester van maakt:  

een rentmeester die weggeeft aan wie dat nodig heeft.  

Dus niet een rentmeester die alleen maar beheert – een beetje zoals 

een rentmeester op een adellijk landgoed – maar een rentmeester die 

kwijtscheldt en weggeeft. 

 

De diaconie doet dat bij ons heel goed.  

Ze krijgen geld binnen en dat geven ze weg, zodat mensen kunnen 

voorzien in hun behoeften of hun schulden af kunnen lossen. 

Wij hebben altijd een beetje een hindernis tegen het weggeven van 

geld en het kwijtschelden van geld aan mensen, het moet goed 

gebeuren en het moet niet opgaan aan drank en sigaretten – dat is 

allemaal zo, maar je mag er ook wel ruimhartig in zijn.  

 

Weet u dat als mensen niet meer de stress hebben van: heb ik morgen 

wel eten op tafel, dat ze dan in hun hoofd veel meer ruimte krijgen om 

verstandige dingen te doen. Er zijn testen geweest dat je intelligentie 

dan met 10 of met 20% toeneemt – waardoor je ook weer beter op de 

arbeidsmarkt vooruit kan komen etc. 

 

En ik raad u ook af om meteen al uw geld weg te geven – ik doe het in 

ieder geval niet, we moeten ook zelf kunnen leven, maar dit is wel het 

uitgangspunt dat Jezus schetst: dat wat wij in beheer hebben gekregen 

is er om weg te geven.  

En je kan er zelfs vrienden mee maken, niet door rondjes in de kroeg, 

maar wel door mensen of instanties die het nodig hebben geld te 

geven.  

Ik denk nu meteen aan die arme mensen in Beiroet. 200.000 mensen 

die have en huis verloren hebben. En dan kunnen we met onze 



beschuldigende vinger naar de overheid wijzen of naar de 

havenmeesters in Beirut, zo van eigen schuld, dikke bult.  

Maar de mensen moeten geholpen worden. Daarom ben ik blij, dat 

Giro 555 geopend is voor onze gaven. 

 

In de gelijkenis wordt over de rentmeester gezegd dat hij het bezit van 

zijn meester verkwist. In de gelijkenis wordt hetzelfde woord gebruikt 

als bij het verhaal van de jongste zoon, als hij in dat verre land een 

losbandig leven leidt, hij verkwist het. Misschien is niet weggeven van 

wat je van God in beheer gekregen hebt in de ogen van God wel 

hetzelfde als je vermogen verspillen in een losbandig leven. 

 

En dan eindigt Jezus met de woorden: dat wie trouw is in het 

geringste, wie trouw is in heel weinig, ook betrouwbaar is als het om 

veel gaat.  

En meteen ben ik dan weer zo’n kneuterig en iemand die denkt: ja, dat 

gaat natuurlijk over geld: als iemand met weinig geld goed omgaat 

dan is er een goede kans dat hij met veel geld ook goed omgaat.   

 

Maar nee, zo zit het niet in elkaar: wat is in Jezus’ ogen het geringe: 

dat is niet een beetje geld, dat is geld überhaupt, al het geld is het 

geringe. En wat is dan het vele: het vele, dat zij de dingen van God, 

het vele, dat is geloof,  dat is liefde, barmhartigheid.  

Dat zijn de grote zaken.  

En wat is goed omgaan met het geringe, goed omgaan met geld 

volgens Jezus: dat is niet sparen, goed omgaan met geld dat is 

weggeven, kwijtschelden. 

 

Wie geleerd heeft geld en goed weg te geven, kan ook makkelijk 

liefde weggeven, kan ook hoop delen, kan ook makkelijk uit Gods 

onuitputtelijke barmhartigheid putten en schenken. 

In de Naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest. 

Amen.  

 

 

 

 

 



Lied   Gezang 310 (Liedboek voor de Kerken) 

 
2  Heer Jezus Christus, toon uw macht, 

Heer aller heren, kom met kracht. 

Bescherm uw arme christenheid, 

dat zij U love te_allen tijd. 

 

3  O Geest, die onze Trooster zijt, 

geef dat uw volk één Heer belijdt, 

wees bij ons in de laatste nood, 

leid ons ten leven uit de dood.  

 

Dienst van gaven en gebeden 

 

Afkondigingen 

 

Collecte  1. Voor het werk in de eigen gemeente; 

               2. Voor Beirut 

 

Voorbeden  

 

God, levende God 

Wij danken U voor uw Woord 

dat ons roept in déze tijd 

dat ons bewust maakt van de plaats waar wij staan, 

de wereld waarin wij leven. 

Wij danken u voor de verhalen 



die ons vertellen wie Gij zijt 

en hoe Gij zijt. 

Wij danken U, dat we mogen weten 

dat het er meer toe doet,  

wie we zijn en wat we zijn 

dan dat we hebben; 

dat we in heel ons doen en laten 

beeld van U mogen zijn. 

 

O God 

geef ons de moed 

om in beweging te komen 

wanneer mensen bekneld raken 

of worden afgeschreven 

wanneer er in onze samenleving dingen gebeuren 

die niet te rechtvaardigen zijn 

ver weg en dichtbij. 

 

v. Zo bidden wij U samen:  

a. Heer, ontferm U! 

 

Goede God 

Gij hebt ons doen dromen 

van vrede en gerechtigheid 

van een wereld 

waarin alle mensen tot hun recht komen 

help ons die droom te verwezenlijken 

en zegen ons met vindingrijkheid en volharding 

om uw Naam zichtbaar te maken in deze wereld. 

 

Goede God 

wij bidden u voor organisaties, die zich inzetten voor vrede en 

gerechtigheid in onze wereld: 

Amnesty International, Artsen zonder Grenzen, het internationale 

Rode Kruis, het werk van de Wilde Ganzen 

wij bidden u voor de vluchtelingen in deze wereld 

voor allen die verdreven zijn van huis en haard 

vooral voor hen die bij ons hun toevlucht hebben gezocht 



dat zij weer levensadem krijgen 

en een plek om zichzelf te zijn. 

In het bijzonder bidden wij U vandaag voor de bevolking van Beirut. 

Eén verwoestende klap was genoeg om  

300.000 duizend mensen dakloos te maken.  

Heer, wij bidden U voor de slachtoffers.  

De families, die een geliefde moeten missen:  

een kind,  

een moeder, een echtgenote,  

een man, een vader.  

Voor de vele gewonden bidden wij. 

Dat de internationale gemeenschap de mensen in Beirut 

 niet in de kou laat staan, Heer,  

maar hulp en steun biedt, daar waar het nodig is. 

 

v. Zo bidden wij U samen:  

a. Heer, ontferm U! 

 

 

Wij bidden u voor allen die geslagen zijn door het leven 

die niet meer verder kunnen. Die niet meer verder willen. 

Wij bidden u voor hen die rouw dragen om het verlies van een 

geliefde, 

die maar niet kunnen wennen aan die lege stoel, 

die lege plek naast hen… 

Wij bidden U voor hen die ziek zijn, 

voor wie eenzaam zijn of verdrietig 

Heer, wij zijn bezorgd over de opleving van het Corona virus. 

Help, o Heer, ons en alle mensen op aarde  

om ons aan de voorschriften te houden. 

Uit liefde voor de ander.  

wij bidden voor hen die leven in angst om een nabije dood, 

dat zij u ontmoeten mogen, U die de Levende zijt. 

 

v. Zo bidden wij U samen:  

a. Heer, ontferm U! 

 

Voor onszelf bidden wij, Heer 



en voor wie ons lief zijn. 

En wier namen wij nu voor U noemen in stilte: 

 

En al onze gedachten, al onze gebeden voegen we samen in dat ene 

grote gebed, dat Jezus ons heeft leren bidden: 

 

Onze Vader,  

die in de hemelen zijt, 

Uw naam worde geheiligd,  

Uw rijk kome, Uw wil geschiede, 

gelijk in de hemel, alzo ook op aarde; 

geef ons heden ons dagelijks brood;  

en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

en leid ons niet in verzoeking,  

maar verlos ons van het kwade. 

Want U is het rijk  

en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid.  

Amen. 
 

Allen gaan staan 

 

Slotlied LB 416 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Bij gevaar, in bange tijden, 

over jou Zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

3 Ga met God en Hij zal met je zijn. 

In zijn liefde je bewaren. 

In de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

4 Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten. 

In Zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Wegzending en Zegen 

 

Ga dan straks in Vrede van hier,  

terug naar uw dienst in de wereld 

en draagt daarbij,  

in vreugde en verdriet,  

bij dag en bij nacht, 

de Zegen van God: 

 

De Eeuwige moge voor u uitgaan 

als een licht op uw weg door het leven. 

 

De Eeuwige moge naast u voortgaan 

en u beschermen met Zijn arm. 

 

Moge de Eeuwige achter u zijn, 

wanneer gevaar in uw rug dreigt. 

 

Moge de Eeuwige onder u zijn 

wanneer u dreigt te vallen. 

 

De Eeuwige moge binnen in u zijn 

als een schild, een beschutting. 



Moge de Eeuwige ook boven u zijn 

om u Zijn zegen te geven. 

 

Zo zegene u Vader,  Zoon en Heilige Geest. 

 
gemeente: 

 

 
 

 

Orgelspel 

 


