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Muzikale begeleiding: Anneke van Huissteden 
 
 
♫ Openingslied: 442 Geest die vuur en liefde zijt 
 
 



Welkom en inleiding 

 

Openingsgebed 

 

Gebed om vergeving: 

Vergeten en vergeven... 
Het is niet gemakkelijk. 
Daarom bidden we samen tot God: 
 
Heer, onze God, 
we kijken vaak alleen maar 
naar wat mensen verkeerd doen. 
Ons omgaan met elkaar gaat er sterk op vooruit 
als we vooral oog hebben voor wat mensen goed 
doen. 
Opdat wij niet kwaad blijven op hen 
die ons benadeelden of onrecht aandeden, 
maar durven vergeven 
en elkaar opnieuw vriendelijk in de ogen kunnen 
kijken, 
daarom vragen wij U: ontferm U over ons. 
Wij danken U, God, 
dat U ons vergeven wilt, 
steeds opnieuw, 
hoe ver we ook van huis zijn weggelopen. 
 
 
♫ Lofzang: 381 Zingt van de Vader. 

 

Eerste lezing: Exodus 32, 7-11. 13-14 



 
 
♫ Tussenzang: Handen heb je om te geven 

 
Ogen heb je om te zoeken 
naar wat mensen nog ontbreekt 
En een hart om uit te leggen 
wat een ander moed inspreekt 
 Refrein 
Schouders heb je om te dragen 
zorg en pijn van alleman 
En een hart om te aanvaarden 
wat een ander beter kan 
 Refrein 
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 
 Refrein 
Oren heb je om te horen 
naar de mens die vrede wil 
En een hart om te geloven 
dat er dan echte liefde is. 

 
 

Tweede lezing: 1 Tim. 1,12-17 

 
♫ Tussenzang: 538 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht 
 
 

Evangelielezing: Lucas 15, 1-32 

 

♫ Acclamatie: 270A Uw woord is waarheid, Heer. 

 

Overweging 

 

 

 

 

 

 

Geloofsgetuigenis: Laten we samen bidden: 

Ik geloof in God, die hemel en aarde, 
ruimte en vrijheid heeft geschapen, 



Ik geloof in zijn Zoon Jezus 
die mens is geworden zoals wij. 
Ik geloof in de Geest die ons bezielt, 
heelt en beschermt, 
Ik geloof in God die ons heeft geschapen 
als mensen om van te houden. 
Ik geloof in zijn Zoon die hart heeft voor elke mens 
en die niemand verloren laat lopen. 
Ik geloof in de Geest die ons bevrijdt en ons 
bemoedigt. 
Ik geloof dat elk mens, een mens van God is, 
altijd de moeite waard. 
Ik geloof in mensen die elkaar beschermen, 
die in staat zijn om gemeenschap te zijn. 
Dat geloof ik omwille van zijn Zoon die zijn leven gaf 
voor ons. 
Amen. 
 
 
Tafel klaarmaken en collecte: 



Intermezzo 

 

Voorbeden  

 

Onze Vader, 
die in de hemel zijt; 
uw naam worde geheiligd; 
uw rijk kome; 
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren; 
en breng ons niet in beproeving; 
maar verlos ons van het kwade. 
Amen 
 

Vredewens 

 

Nodiging 

 

Communie uitdelen 



 
♫ Communielied: 457 Het brood in de aarde gevonden 
 
 
Slotgebed 
 
 
Mededelingen 
 
 
Zending en zegen 
 
 
♫ Slotlied: 655 lied om mee te gaan 


