
 

 

 
 
Liturgie voor de morgendienst in kerkcentrum Open Hof 
Op zondag 29 september 2019 om 09.30 uur 
Voorganger: ds. Thea de Ruijter 
Ouderling van dienst: Jaap Werkman 
Organist: Siemone Middel  
Beamist: Maaike Middelveld 
 

 

Welkom en mededelingen 

Psalm 146: 1, 2 en 3 

Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor de Heer uw God. 
 
Reken niet op mensenwaarde, 
want bij mensen is geen baat. 
Aarde wordt een mens tot aarde, 
als zijn adem uit hem gaat. 
Ligt niet alles wat hij wil 
met zijn laatste adem stil? 
 
Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 

Bemoediging en groet 

Kaarsen aansteken en bijbel openen 

Gebed om ontferming 

 

 



Psalm 146: 4 en 5  

Aan wie hongert geeft Hij spijze, 
aan verdrukten recht gericht. 
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
blinden geeft Hij het gezicht. 
Hij geeft de gebukten moed 
en heeft lief wie zijn wil doet. 
 
Wees en weduw en ontheemde 
doet Hij wonen op zijn erf. 
Hij behoedt de weg der vreemden, 
maar leidt bozen in ’t verderf. 
Eeuwig Koning is de Heer! 
Sion, zing uw God ter eer! 

Gebed om de Geest 

Moment met de kinderen  

Lucas 16 : 19 - 31  
19

Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in pur-
peren gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde. 
20

Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, 
overdekt met zweren. 

21
Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er 

overschoot van de tafel van de rijke man; maar er kwamen alleen 
honden aanlopen, die zijn zweren likten. 

22
Op zekere dag stierf de 

bedelaar, en hij werd door de engelen weggedragen om aan Abra-
hams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. 

23
Toen 

hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, 
zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. 

24
Hij riep: 

“Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me 
toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn 
tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen.” 

25
Maar Abra-

ham zei: “Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je 
leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft ge-
kend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. 

26
Bovendien ligt er een 

wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil 
gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan overste-
ken.” 

27
Toen zei de rijke man: “Dan smeek ik u, vader, dat u hem 

naar het huis van mijn vader stuurt, 
28

want ik heb nog vijf broers. Hij 
kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van 
martelingen terechtkomen.” 

29
Abraham zei: “Ze hebben Mozes en 

de profeten: laten ze naar hen luisteren!”  
 
 



30
De rijke man zei: “Nee, vader Abraham, maar als iemand van de 

doden naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer komen.” 
31

Maar 
Abraham zei: “Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zul-
len ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood op-
staat.” 

1 Tim 6 : 17 - 19 
17

Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en 
hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op 
God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. 

18
En 

draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijge-
vig, en bereid om te delen. 

19
Zo leggen ze een stevig fundament 

voor de toekomst, en winnen ze het ware leven. 

Lied 361: 4 - 7  

 Het woord, van God gegeven, 
brengt ommekeer, 
het voedt ons in het leven, 
is vol verweer. 
 
Leer ons eenvoudig leven 
niet afgeleid. 
Wie zich aan Hem wil geven 
sta steeds bereid. 
 
De tijden slaan als golven 
over ons hoofd. 
Wie in Hem blijft geloven 
wordt niet verdoofd. 

 

De koning nu der eeuwen, 
eeuwig de Heer, 
heerlijk, onzienlijk, enig, 
zij kracht en eer! 

Overdenking 

Lied 905: 3 en 4  

Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn 
en leef uw leven opgewekt. 
Laat Gods genade u genoeg zijn, 
die voor u uit zijn sporen trekt. 
Hij is het zelf die ons voorziet; 
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet. 
 



Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 
doe wat uw hand vindt om te doen. 
Weet dat de hemel zelf u zegent, 
u brengt naar weiden fris en groen. 
Wie zich op God alleen verlaat, 
weet dat Hij altijd met ons gaat. 

Lied 886  

Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 
Abba, Father, let me be 
yours and yours alone. 
May my will forever be 
evermore your own. 
Never let my heart grow cold. 
Never let me go. 
Abba, Father, let me be 
yours and yours alone. 
 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 

Dankgebed  

Mededelingen en collecte 

Slotlied 978  

Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 



Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 
 
Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
 
Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

Zegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


