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In deze korte dienst wordt Jezus’ gelijkenis van de rijke man en de 

bedelaar Lazarus overdacht   
 
De liederen zullen als voorzang klinken, spreekt u allen de 

vetgedrukte teksten mee?
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Voorbereiding  
 Orgelspel  Fantasia in d,    A. van den Kerckhoven 
  En:    Selig sind die aus erbarmen,    J.S. Bach 

  Selig sind, die aus Erbarmen Zalig zij die uit erbarmen 
  sich annehmen fremder Not, zich de nood van een ander aantrekken, 
  sind mitleidig mit den Armen, die medelijden hebben met de armen 
  bitten treulich für sie Gott.  en voor hen tot God bidden. 
  Die behülflich sind mit Rat,  Die behulpzaam zijn met raad 
  auch, wo möglich, mit der Tat, en zo mogelijk metterdaad, 
  werden wieder Hülf empfangen zullen zelf ook hulp ontvangen 
  und Barmherzigkeit erlangen. en barmhartigheid ondervinden. 

Klokluiden  
 
Lied (voorzang)   Lied 211: 1,2 

 

   De gouden zonne / heeft overwonnen 
en toont haar zege / nu allerwege, 
zendt haar verkwikkend en liefelijk licht. 
Met moede leden / zo lag ik terneder, 
maar nu herrijs ik, / nu zegen en prijs ik, 
hemel, uw schoonheid met stralend gezicht.  

    

 

 
   

Laat ons de Here / danken en eren; 
wat wij ontvingen / aan zegeningen, 
't worde Hem alles ten offer gewijd. 
Maar beter gave / dan huis en dan have 
is Hem te minnen / met harten en zinnen, 
daar is geen offer, dat meer Hem verblijdt. 

    

 

 
mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid 
 

V: In de naam van de Vader en de Zoon  
     en de Heilige Geest 
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A: Amen 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden 
A: en laat ons weer in vrede leven. 
V: Amen. 

      
     Ingangspsalm  13 b 
 

V: Zelf kan ik slechts op uw genade vertrouwen 
tot mijn hart vreugde hervindt om uw heil. 

A: Zelf kan ik slechts op uw genade vertrouwen 
tot mijn hart vreugde hervindt om uw heil. 

V:  Hoe lang, Heer, zult Gij mij blijven vergeten, 
hoe lang nog verbergen uw aanschijn voor mij? 

A: Zelf kan ik slechts op uw genade vertrouwen 
tot mijn hart vreugde hervindt om uw heil. 

V: Zie mij, geef mij uw antwoord, 
Heer, Gij zijt toch mijn God; 

A: Zelf kan ik slechts op uw genade vertrouwen 
tot mijn hart vreugde hervindt om uw heil. 

V: wil Gij verlichten mijn ogen, 
dat ik niet inslaap ten dode.  

A: Zelf kan ik slechts op uw genade vertrouwen 
tot mijn hart vreugde hervindt om uw heil. 

 
 
      Kyrie  

   V:  Kyriegebed. 
     Heer God, ontferm u. 
   A:  Christus, ontferm u, 
     Heer God, ontferm u. 
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     Gloria  
     V:  Ere zij God in de hoge 
     A:  en vrede op aarde 
   bij mensen van welbehagen. 

 
   Groet 
   V: De Heer zij met u 
   A:   en met uw geest 

 
    Zondagsgebed 
   V:  ….  door Jezus Christus onze Heer. 
   A:  Amen  
 
 
de Schriften gelezen en gezongen 
   
   Eerste lezing:  Micha 6, 1-8 
 
   V: Aankondiging van het Evangelie (staan)  

 V:  Halleluja. Laten alle koningen op aarde U loven, Heer, zij 
   hebben de beloften uit uw mond gehoord. Halleluja. 
 A: Halleluja 
 

   Evangelielezing: Lucas 16:19-31  
   A:  Lof zij u o Heer!  
  
  Lied 313: 1,5  
   Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. 
   Hebt moed, gij die op reis zijt, want daarmee kunt gij voort. 
   Gods woord is ons een licht, en elk die in vertrouwen 
   daarnaar zijn leven richt, die zal erin aanschouwen 
   des Heren aangezicht.  
 



 

5 

   O Gij die wilt ontmoeten wie vragen naar uw wil, 
   zie hoe wij aan uw voeten zitten en luist'ren stil. 
   Geef dat tot U, o Heer, 't woord van uw welbehagen 
   niet ledig wederkeer', maar dat het vrucht mag dragen, 
   uw grote naam ter eer. 
 
  Verkondiging 
 
  Lied 316: 1,4 

 Het woord dat u ten leven riep is niet te hoog, is niet te diep 
 voor mensen die 't zo traag beamen.  
 Het is een teken in uw hand, een licht dat in uw ogen brandt. 
 Het roept u dag aan dag bij name. 
 
 Het woord van liefde, vrede en recht is in uw eigen mond gelegd, 

 is in uw eigen hart geschreven. 
Rondom u klinkt de stem van God: vrijspraak, vertroosting en 
gebod, vlak voor u ligt de weg ten leven 

 
Gebeden en zegen 

 
Voorbeden met de acclamatie: 
  Vrede van God, vernieuw ons bestaan 

Stil gebed 
 
Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde 
geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in  
de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons  
dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid  
ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het  
kwade, want u is het rijk en den kracht en de  
heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
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Voor de zegen, lied 967: 1,2,6,7 
 
   Zonne der gerechtigheid, ga ons op in deze tijd, 
   opdat al wat leeft de dag in uw kerk aanschouwen mag. 
   Erbarm U, Heer. 
 
   Wek de dode christenheid uit haar zelfverzekerdheid; 
   zend uw stralen overal, dat de aarde U loven zal. 
   Erbarm U, Heer. 
 
   Laat ons zo uw heerlijkheid zien in deze donk're tijd, 
   opdat wij nu en voortaan trouw U ter beschikking staan. 
   Erbarm U, Heer. 
 
   Alle eer en macht en kracht worde, Heer, U toegebracht; 
   heel de mensheid stemme saam in de drieklank van uw naam. 
   Erbarm U, Heer. 
 
 
        V:  In ons hart en in ons huis  

A:  de zegen van God  
V: in ons komen en ons gaan  
A: de vrede van God  
V: in ons leven, op onze zoektocht  
A: de liefde van God  
V: bij het einde, nieuw begin  
A: de armen van God om ons te ontvangen,  

thuis te brengen. Amen 
V:  zegen 
A:  Amen. 
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 Orgelnaspel     Kommst du Jesu nun, vom Himmel herunter  
       (uit Cantate lobet den Herren BWV 650) 

 
 
 

Voorganger    ds Rinze Marten Witteveen  
Voorzang:    Lisa Hinfelaar en Mies de Vries-Langelaar 
Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter 
Lector:    Mies de Vries-Langelaar 
Organist:    Niels Jan van der Hoek 
Kosteres:       Greet Postema 
Camerabediening    Jan Dirk Schouten 

       Collecte:  u kunt digitaal overmaken via 
www.luthersrotterdam.nl/gift  

   of scan deze QR-code met uw smartphone.   
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