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Liturgie voor de 8e zondag van de herfst,   
op 6 november 2022 aanvang 09:30 uur    

in de Nienoordkapel 
Voorganger: ds. Oomens 

Organist: Dhr. E. van Goor 
 

- ORDE VAN DIENST I 
 

 

- DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 

 

- Aanvangslied: Psalm 85 vers 1, 2 en 3 
    

1.  Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer, 
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer. 
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan. 
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan. 
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert, 
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd. 
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan 
en doe uw toorn niet over ons bestaan. 
 

2.  Of blijft uw wrevel tegen ons gericht, 
verbergt Gij steeds uw goddelijk aangezicht? 
Voert Gij uw volk dan nooit tot leven weer 
opdat het zich in U verblijde, Heer? 
Toon ons uw heil en goedertierenheid: 
ik ben o God tot luisteren bereid. 
Gij zijt het die uw volk van vrede spreekt, 
tenzij het dwaas is en de trouw verbreekt. 
 

3. Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. 
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, 
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, 
het recht de vrede met een kus begroet; 
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, 
het recht dat uit de hemel nederziet. 
De velden deelt Hij van zijn overvloed, 
de Here die ons zegent met zijn goed. 
 

- Bemoediging 
 

V: Helpen doet de Heer onze God 
G: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: die trouw blijft over grenzen heen 
G: Die niet loslaat wat hij begonnen is. 
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- Drempelgebed 

 
- Groet 

V: De Heer zij met u 
G: Ook met u zij de Heer 

 

- Vervolg aanvangslied: Psalm 85: 4 
 

4.  Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, 
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. 
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, 
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt. 

 
- Kyriëgebed afgesloten met 

 

- Zingen: Lied 713: 3  
 

3.  Al leeft uw volk verschoven 
kyrieleison, 
in ’t land van vuur en oven, 
in ’t land van Babylon, 
al is de hemel boven 
voor mensen doof en stom, 
nog moeten wij U loven 
met stem en fluit en trom.  
 

- Glorialied Lied 713 vers 4 en 5 
 

4.  De lier hing aan de wilgen, 
misericordia, 
God zal ons niet verdelgen, 
aan God zij gloria. 
Zijn woord zal ons genezen, 
halleluja, 
zoals het was voor dezen 
in Galilea. 
 

5.  Wij moeten Gode zingen 
halleluja, 
de Heer van alle dingen 
die leeft in gloria, 
met alle stervelingen, 
niets komt zijn eer te na, 
wij moeten Gode zingen 
halleluja. 
 

- DIENST VAN DE SCHRIFT 
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- Gebed  

 
- Eerste lezing: Amos 8, 1-7 

 

81Dit heeft God, de HEER, mij laten zien: Ik zag een mand met rijp fruit. 2En de 
HEER vroeg mij: ‘Wat zie je, Amos?’ Ik antwoordde: ‘Een mand met rijp fruit.’ 
Toen zei de HEER: ‘Weldra zal de tijd rijp zijn, ik zal mijn volk Israël niet langer 
sparen. 3Op die dag zal er in de tempel alleen nog gejammer klinken,’ – spreekt 
God, de HEER – ‘overal liggen lijken, overal zijn ze neergeworpen. – Wees stil!’ 
4Jullie die de armen kwaad willen berokkenen en uit zijn op de ondergang van de 
machtelozen van dit land, luister! 5Jullie zeggen: ‘Wanneer is de dag van de 
nieuwemaan voorbij, zodat we weer koren kunnen verkopen? Wanneer de 
sabbat, zodat we weer graan kunnen verhandelen?’ Jullie maken de efa kleiner, 
jullie maken de sjekel zwaarder en jullie knoeien met de weegschaal. 6Jullie 
kopen de zwakken voor een handvol zilver, de armen voor een paar sandalen, en 
jullie zeggen: ‘Ook het kaf verkopen we als graan!’ 7Nooit – en dit zweert de 
HEER op wie Jakobs volk zich laat voorstaan – zal ik een van jullie daden 
vergeten. 
 

- Lied 942 
 

1. Ik sta voor U in leegte en gemis, 
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. 
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis – 
dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen? 
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? 
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen? 
 

2. Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 
ik ben gevangen in mijn onvermogen. 
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand, 
zult Gij mij bergen in uw mededogen? 
Mag ik nog levend wonen in uw land, 
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen? 
 

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Open die wereld die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 

- Tweede lezing: Lucas 16, 1-13 
 

161Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen: ‘Er was eens een rijke man die een 
rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen 
verkwistte. 2De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem: “Wat 
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hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer 
rentmeester blijven.” 3Toen zei de rentmeester bij zichzelf: Wat moet ik doen nu 
mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet, en voor 
bedelen schaam ik me. 4Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen 
dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen 
thuis ontvangen. 5Een voor een riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De 
eerste vroeg hij: “Hoeveel bent u mijn heer schuldig?” 6“Honderd vaten olijfolie,” 
antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: “Hier is uw 
schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig van.” 7Daarna vroeg hij aan de 
volgende schuldenaar: “En u, hoeveel bent u schuldig?” “Honderd balen graan,” 
luidde het antwoord. De rentmeester zei: “Hier is uw schuldbewijs, maak er 
tachtig van.” 8En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had 
gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om 
dan de kinderen van het licht. 9Ook ik zeg jullie: maak vrienden met behulp van 
de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen 
wanneer de mammon er niet meer is. 
10Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat, 
en wie oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als het om veel gaat. 11Als 
jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie 
dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? 12En als jullie onbetrouwbaar 
blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf 
toekomt? 13Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten 
en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere 
verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.’ 
 

- Acclamatie: 339a 
  
a. U komt de lof toe, U het gezang, 

U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. 
 

- Uitleg en verkondiging 
 

- Lied 992 
 

1. Wat vraagt de Heer nog meer van ons 
dan dat wij recht doen 
en trouw zijn 
en wandelen op zijn weg? 

 

2. Wat vraagt de aarde meer van ons 
dan dat wij dienen 
en hoeden 
als mensen naar Gods beeld? 
 

3. Wat vragen mensen meer van ons 
dan dat wij breken 
en delen 
als ons is voorgedaan? 
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4. Het is de Geest die ons beweegt 
dat wij Gods wil doen 
en omzien 
naar alles wat er leeft. 

 
- DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 
- Collecte 

 
- Gebeden, na iedere intentie lied 367e 

 

 V: Zo bidden we samen zingend: 
  G: lied 367e 
 
e. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

- Slotlied: Lied 743 
 

1. Wij offerden aan goden 
ons leven en ons bloed, 
wij ademden ten dode, 
toen kwam ons tegemoet 
de bode van het woord 
en heeft met ons gebeden 
en bracht ons in de vrede: 
dank God voor Willibrord! 

 
2. Wij zongen met zijn allen 

uw lof als uit één mond, 
wij zijn uiteengevallen, 
o, maak ons weer gezond, 
van harte eensgezind: 
één lichaam, één verlangen, 
om adem te ontvangen, 
die in ons bidt en zingt! 

 
3. Weer teisteren de machten 

van duisternis en haat 
uw aarde en wij wachten 
weer op de dageraad. 
O God, roep ons opnieuw! 
O God, blijf ons bewaren 
in onze aardse jaren, 
in onze vreemde eeuw. 
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4. Wij blijven op U hopen, 
uw toekomst, uw advent! 
Breek onze kerken open, 
zodat men U herkent 
ter wille van het woord, 
uw naam die wij belijden, 
als in de eerste tijden, 
de dag van Willibrord. 
 

- Zending en zegen 
 

 


