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Werkgroep Vieren van de Raad van Kerken & 

Geloofsgemeenschappen 
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INTREDE 
  

Stilte  

Aanvang: luiden bel 

 

Openingslied : GvL 567b /LB 981 
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De Paaskaars wordt aangestoken: 

“Licht van Christus in ons midden”   

 

WELKOM 

 

Gebed om ontferming 

 

Vandaag horen wij " hou van God en van de mensen". 

We ondervinden dat dit écht moeilijk kan zijn. 

Daarom komen wij tot U om te bidden om vergeving. 

 

-Voor elke keer dat wij neerbuigend deden over anderen, 

voor elke keer dat mensen niet meetelden. 

Heer, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons.  

 

-Voor elke keer dat wij niet geloofden dat het anders kon, 

voor elke keer dat wij niet meewerkten aan een beter leven voor 

elke mens, 

voor elke keer dat wij mensen niet gaven wat hen toekwam. 

Christus, ontferm U over ons. 

Christus, ontferm U over ons. 

 

-Voor elke keer dat wij U, God, voorbijliepen, 

voor elke keer dat wij ons gebed hebben uitgesteld, 

voor elke keer dat U niet op de eerste plaats bent gekomen. 

Heer, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Heer, U rekent ons het verleden niet aan.  

Maar U kijkt met vreugde naar ons 

als wij in vriendschap verder gaan op de juiste weg, 

hoopvol naar een betere wereld.  

Blijf daarbij onze sterke kracht samen met uw Zoon Jezus en de H. 

Geest. Amen. 
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 Lofprijzing  : GvL 150-2 /LB 150b 

 

WOORD 
 

Gebed bij de opening van het Woord 

 
(we gaan staan) 

Eerste lezing O.T.: Deuteronomium 6: 1-9 

 
Dit zijn de geboden, voorschriften en bepalingen die ik u in 

opdracht van Jahwe uw God moet leren.  

Gij moet die volbrengen in het land dat ge aan de overkant in bezit 

gaat nemen, en heel uw leven met uw kinderen en kleinkinderen 

Jahwe uw God vrezen door al zijn voorschriften en geboden na te 

komen die ik u opleg. Dan zult gij lang blijven leven.  

Luister dan, Israël, en volbreng ze nauwgezet. Dan zult gij 
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gelukkig zijn en talrijk worden in het land van melk en honing, dat 

Jahwe de God van uw vaderen u heeft beloofd.  

Luister, Israël, Jahwe is onze God, Jahwe alleen! Gij moet Jahwe 

uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw 

krachten.  

De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart 

prenten. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over 

spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en 

opstaat.  

Bind ze als een teken op uw hand en als een band op uw 

voorhoofd. Grif ze in de deurposten van uw huis en op de poorten 

van uw stad. 

 
Lied: GvL 619:  1, 3, 12 en 13 
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Tweede lezing N.T. :  

Uit het Evangelie volgens Mattheüs  22: 34-46 

 

Het voornaamste gebod 

Toen nu de Farizeeën vernamen dat Hij de Sadduceeën de mond 

gesnoerd had, kwamen zij bijeen en een van hen, een 

wetgeleerde, vroeg Hem om Hem op de proef te stellen: “Meester, 

wat is het voornaamste gebod in de Wet?”  

Hij antwoordde hem: “Gij zult de Heer uw God beminnen met 

geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand.  

Dit is het voornaamste en eerste gebod. 

Het tweede, daarmee gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen 

als uzelf.  

Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten.”   

 

Zoon en Heer van David 

Terwijl de Farizeeën bij elkaar waren, stelde Jezus hun de vraag: 

“Wat denkt gij van de Messias? Wiens zoon is Hij?”  

Zij antwoordden: “Van David.” 

Toen zei Hij: “Hoe kan dan David, door de Geest bewogen, Hem 

Heer noemen, waar Hij zegt: De Heer heeft gesproken tot mijn 

Heer: Zit aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden onder uw 

voeten heb gelegd?  Als David Hem dus Heer noemt, hoe is Hij dan 

zijn zoon?” Niemand kon Hem daarop antwoord geven; en van die 

tijd af durfde niemand Hem nog een vraag te stellen.  

 

Evangelielied: LB 320 : 1, 2 en 3 
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Overweging 

 
Muzikale meditatie : Ave Maria (opname)  

 
GELOOFSBELIJDENIS:  (we gaan staan) 

 

Ik geloof in een God, die naar mensen luistert, 

die het beste voor heeft met mensen, 

een barmhartige God. 

Een God die naar mensen omziet dag en nacht, 

een God bij wie mensen mogen zijn zoals zij zijn, 

een God die door mensen tot mensen komt. 

  

Ik geloof in Jezus, 

door wie God zichtbaar is geworden, 

die mens met ons is geworden. 

 Die niemand in de kou laat staan, 

die oog heeft voor kwetsbare mensen. 

 

Ik geloof in Gods Geest, 

die mensen inspireert, 

die mensen in beweging zet, 

die ons roept tot recht en vrede. 

Die mensen moed geeft in moeilijke tijden, 

die uit is op eenheid, 

die telkens weer nieuw maakt, 

die een Geest van liefde en kracht is. 
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Ik geloof in een kerk die dienstbaar en zichtbaar is, 

een kerk die open staat naar de samenleving. 

Een kerk die de Blijde Boodschap van Jezus uitdraagt, 

niet alleen met woorden maar vooral met daden. 

 

Ik geloof in de mensen om mij heen, 

dat zij goed en waardevol zijn, niemand uitgezonderd. 

Ik geloof dat God telkens weer mensen verzamelt 

om Zijn volk onderweg te zijn. 

 

Ik geloof dat God ons leven geeft 

dat sterker is dan de dood.   

Amen. 

 

GEBEDEN & GAVEN 
 

[in geval van afkondiging van bericht van overlijden:  

LB 961 / GvL 501] 

 
 

Voorbeden   

 

Na elke bede : Acclamatie Kom adem ons open 

 

Kom, adem ons open, kom adem ons open, adem ons open. 

 

Gevolgd door stil gebed  
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Afsluiten met Onze Vader : LB 1006 

 
 

 

Collecte: 

Stichting Hulpverlening Lochemse Geloofsgemeenschappen 

(zie Zondagsbrief) 
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AFSLUITING 

Slotlied: LB 802 / GvL 431
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3. Menigeen ging zelf op pad 
daar hij thuis geen vrede had.  
Eeuwig heimwee spoort hem aan, 
laat ook hem het woord verstaan. 
 
refrein  
Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 

4. Door de wereld klinkt een lied  
tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang, 
richten pelgrims hun gezang. 
 
refrein 

5. Velen die de moed begaf, 
blijven staan of dwalen af, 
hunk’rend naar hun oude land. 
Reisgenoten, grijp hun hand. 
 
refrein  

6. Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
‘Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs.’ 
 
refrein 

 

Wegzending en zegen 

 

Luiden bel 

 

Orgelspel 
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