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25 september 2022; Immanuëlkerk; ds. Chris Schreuder; Piet George Klootwijk 

 

De kaarsen worden aangestoken Moment van stilte voor persoonlijke bezinning 

Schriftwoord van de zondag staande   

Intochtslied: Psalm 78: 1 en 2 

 

 

staande 

 

 

2. Laat ons wat onze vaderen vertelden 

doorgeven en aan onze kinderen melden. 

’t Getuigenis aan Israël geschonken, 

het heil dat van de hemel heeft geklonken, 

het is een licht dat ons ten leven leidt, - 

ons en al wie door ons wordt ingewijd. 

Keervers staande 

Klein gloria  staande 

 Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

 Als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen 

Bemoediging en groet staande 

Kyrië en Gloria: Lied 299e 

I: voorganger; II: gemeente 

 

 
 

 

Allen: 
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Gebed van de zondag  

Kinderlied: lied 398 uit Evangelische Liedbundel 

 

2. Ogen heb je om te zoeken  

naar wat mensen nog ontbreekt. 

En een hart om uit te leggen 

wat een ander moed inspreekt. 

Open je oren om te horen, 

Open je hart voor iedereen. 

 

3. Schouders heb je om te dragen 

zorg en pijn van alleman. 

En een hart om te aanvaarden 

wat een ander beter kan. 

Open je oren om te horen, 

Open je hart voor iedereen. 

4. Voeten heb je om te lopen                              

naar de mens die eenzaam is.                     

En een hart om waar te maken                      

dat geen mens een eiland is. 

Open je oren om te horen, 

Open je hart voor iedereen. 

5. Oren heb je om te horen 

naar de mens die vrede is. 

En een hart om te geloven 

in zijn Geest die liefde is.     

Open je oren om te horen, 

Open je hart voor iedereen. 

Moment met de kinderen  

1e Schriftlezing: Amos 6: 1 - 10    
1Wee jullie, zorgelozen op de Sion, argelozen op de berg van Samaria, leiders van dit uitverkoren volk, tot wie de Israëlie-

ten zich wenden! 2Trek naar Kalne en bekijk het goed; ga van daar naar het grote Hamat en reis dan door naar Gat, waar 

de Filistijnen wonen – zijn jullie sterker dan die koninkrijken of is hun gebied juist groter dan dat van jullie? 3Wee jullie 

die denken dat de onheilsdag nog ver is en die zelf de heerschappij van het geweld dichterbij brengen. 4Jullie liggen maar 

op je ivoren bedden, hangen op je divans, eten lammeren uit de kudde en kalveren uit de stal. 5Luidkeels zingen jullie bij 

de harp, en jullie denken te spelen als David zelf. 6Uit grote schalen drinken jullie wijn, en met de beste olie wrijven jullie 

je in, maar dat Jozefs volk ten onder gaat, dat deert jullie niet. 7Daarom gaan jullie nu als eersten in ballingschap; het 

gefeest en geluier is voorbij. 
8Dit zweert God, de HEER, bij zichzelf – zo spreekt de HEER, de God van de hemelse machten: Ik verafschuw de trots 

van Jakobs volk, Ik haat zijn burchten. Daarom zal Ik Samaria en al zijn inwoners aan de vijand uitleveren, 9en als er in 

een huis nog tien mensen overblijven, zullen zij sterven. 10Als iemand dan het lichaam van een bloedverwant uit dat huis 

wegdraagt om het te verbranden, zal hij vragen aan degene die nog binnen is: ‘Is daar bij jou nog iemand over?’ ‘Nee,’ zal 

deze dan zeggen, ‘maar wees toch stil, en noem de naam van de HEER niet!’ 
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Zingen: Psalm 49: 1, 2 en 5 

 

 

 

 

 

2. Wat zou mij vrees te kwader ure slaan, 

als mijn belagers mij naar ’t leven staan, 

het onrecht wast van wie op rijkdom roemt 

en dank zij have en goed zich veilig noemt. 

Eens komt de dood en alle rijkdom faalt. 

Er is geen mens die ooit aan God betaalt 

de losprijs die zijn broeder zou behoeven 

om voor altijd te ontkomen aan de groeve. 

 

5. Maar God geeft voor mijn leven ’t onderpand, 

Hij redt mij uit het graf met eigen hand. 

Vrees niet, wanneer een rijke zich verrijkt 

en in zijn huis met al zijn schatten prijkt. 

Eens daalt berooid hij in het donker af, 

geen penning neemt hij met zich mee in ’t graf. 

Hij moet het al op aarde achterlaten. 

Zijn heerlijkheid zal in de dood niet baten. 

2e Schriftlezing: Lucas 16: 19 – 31     
19Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig 

feestvierde. 20Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren. 21Hij 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. 22Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook 

de rijke stierf en werd begraven. 23Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de 

verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. 24Hij riep: “Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me 

toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dopen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlam-

men.” 25Maar Abraham zei: “Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl 

Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. 26Bovendien 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.” 27Toen zei de rijke man: “Dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, 28want ik heb nog 

vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van martelingen terechtkomen.” 29Abraham 

zei: “Ze hebben Mozes en de Profeten: laten ze naar hen luisteren!” 30De rijke man zei: “Nee, vader Abraham, maar als 

iemand van de doden naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer komen.” 31Maar Abraham zei: “Als ze niet naar Mozes en de 

Profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.”’ 

Acclamatie: Lied 339a 

 

 

Verkondiging  

Orgelspel  
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Zingen: Lied 718 

 

 

 

 

 

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. 

 

In memoriam staande 

Zingen: Lied 416: 1 en 4 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

staande 

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. 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  

Mededelingen   

Slotlied: Lied 146c: 1, 5 en 7 

 

 

 

 

 

5. O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden, 

Hij die u recht verschaft is hier! 

Hongerige, Hij wil u spijze bereiden, 

dorstige, zie de heilsrivier! 

Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; 

God schenkt genade velerlei. 

Halleluja! Halleluja!. 

 

7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen 

Hem die zo grote dingen doet. 

Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 

zinge nu blijde: God is goed! 

Love dan ieder die Hem vreest 

Vader en Zoon en heilige Geest! 

Halleluja! Halleluja! 

Heenzending en zegen  

 


