
ORDE VAN DIENST 

25 september 2022 – 2e zondag van de herfst 

SLANGENBURGSE KERK 

kleur: groen: kleur van de schepping, het leven en de hoop 

voorganger: ds. Joop Jansen Schoonhoven 

piano:  Julian Bohn 

 

Pianospel 

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst) 

VOORBEREIDING 

De kaarsen worden aangestoken 

Gedicht of drempelgebed 

Stilte 

Aanvangslied: LB 272: ‘Wij zoeken in uw huis uw aangezicht’ (de gemeente gaat staan) 

Bemoediging en groet  

V Onze hulp is de naam van de ENE, 

A die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V Zijn genade en vrede zij met u allen.  

A Amen.  (de gemeente gaat zitten)  

 

 

 

Inleiding 

Inleiding       

Kyriegebed: na ‘roepen wij zingend’: LB 301g: Kyrie eleison 

Glorialied: LB 103c: 1, 3, 5: ‘Loof de koning, heel mijn wezen’ 

SCHRIFT 

Gebed, na ‘zo bidden wij allen’ afgesloten met LB 333: ‘Kom, Geest van God’ 

Lezing Oude Testament: Amos 6: 1-10 

Lied: LB 1009: ‘O lieve Heer, geef vrede’ 



Evangelielezing: Lucas 16: 19-31 

Lied: LB 718: ‘God, die leven hebt gegeven’ 

Overweging 

Pianospel 

Lied: Het lied van dromen en vergezichten (tekst: Marijke de Bruijne; melodie van Psalm 65) 

1. Wij mensen blijven dromen dromen 

en vergezichten zien, 

een nieuwe aarde die gaat komen, 

te vinden al misschien. 

Wij dromen van de mensenrechten 

die ieder mens dan heeft, 

niet langer tegen onrecht vechten, 

daar ’t recht van liefde leeft. 

 

2. Verdwenen zijn de dictaturen,  

gevangenschap en pijn, 

verbanning en verdriet verduren, 

God zelf zal bij ons zijn. 

Wie in die dromen durft geloven 

voelt zelf verandering, 

vertwijfeling en wanhoop doven  

in blijde aarzeling. 

3. En licht en sterk, vol zachte krachten 

  die onverzet’lijk zijn, 

  bevechten wij de kwade machten 

  die niet te tellen zijn. 

  Waar mensen putten uit de bronnen 

  van droom als werk’lijkheid, 

  daar is Gods toekomst al begonnen 

  in onze levenstijd. 

TOEWIJDING 

Pastorale mededelingen 

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  

na ‘hoor ons biddend zingen’: gezongen acclamatie: 

 

 

Collecten: 1. diaconie; 2. kerk; 3. (bij de uitgang) Colombia (in het kader van de Vredesweek) 

Slotlied: LB 754: ‘Liefde Gods die elk beminnen’  (de gemeente gaat staan) 

Wegzending en zegen (afgesloten met een gezongen ‘Amen’) 

Pianospel 

Koffie en thee in de kring 


