
VERGEVING 

 
VIERING VAN WOORD EN GEBED 

 
24e zondag door het jaar, 13 sepember 2020.    
De Goede Herder,  Leiderdorp – Zoeterwoude Rijndijk 
 
Voorganger: Thea Epskamp  
Lector: Frank Zuure 
m.m.v. cantores: Ans Bulles, André Bouwman, Riet Heemskerk 
Organist: António Pedrosa 
 
Openingslied:  Waar vriendschap heerst en liefde 
 
Refrein: Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God. 
 
Christus’ liefde heeft ons tot eenheid gebracht:  
laat ons juichen en blij zijn in Hem. 
Laat ons oprecht beminnen de God die leeft  
en van harte goed zijn voor elkaar. 
 
Laat ons dus nu wij hier tezamen zijn  
zorgen dat er geen verdeeldheid heerst,  
geen wrok meer, geen onenigheid,  
moge Christus in ons midden zijn. 
 
O Christus, God, toon ons uw heerlijkheid  
met uw heiligen die bij U zijn. 
Die vreugde zal zuiver zijn en zonder maat  
en duren tot in eeuwigheid. 
 
Begroeting 
 
Inleiding 
 
Gebed om ontferming 
Cantor: 
Laten wij roepen tot God onze Heer, 
dat Hij van kracht is en ons doet zingen; 
Hij is de God die ons zal redden. 
 
Voorganger (gesproken): Heer, ontferm U over ons. 
Allen::                              Heer, ontferm U over ons. 
 
Cantor: 
Laten wij roepen in zijn poorten,  
dat Hij zijn huis van genade opent; 
Hij doet gebroken mensen weer opstaan. 
 
Voorganger: Heer, ontferm U over ons. 
Allen:           Heer, ontferm U over ons. 
 
Cantor: 



Laten wij roepen voor zijn aanschijn,  
dat over ons zijn heil mag komen  
op deze dag die Hij heeft gemaakt. 
 
Voorganger: Heer, ontferm U over ons. 
Allen:           Heer, ontferm U over ons. 

   

 
Lofprijzing: 
Voorganger (gesproken): 
Glorie de Eeuwige, Hem alle eer! 
 
Cantor: 
Glorie aan God alleen, hoog in de hemel en hier allerwegen,  
hier waar wij wonen vrede voor mensen  
al zijn beminden, zijn oog rust op hen. 
 
Allen (gesproken): 
Glorie de Eeuwige, Hem alle eer! 
 
Cantor: 
Laat onze adem U loven en zingen,  
machtige God, U ons leven een lied! 
Zegenen wij U al onze dagen,  
dragen uw Naam als een vuur met ons mee. 
 
Allen: 
Machtige God, Gij Licht zienderogen! 
 
Cantor: 
Machtige God, Gij Zoon en Geliefde,  
hoor naar ons roepen, vragen om vrede;  
draag van ons weg alle dood zelfgekozen, 
 
Allen: 
Draag van ons weg heel de wereld van schuld. 
 
Cantor: 
Gij zijt de Enige, Gij onze Heer, 
 
Allen: 
Gij toch de eerste, weg voor ons uit! 
 
Cantor: 
Onder uw vleugels vinden wij leven,  
komen op adem het duister voorbij. 
 
Allen: 
Machtige God, Gij Zoon en Geliefde,  
krachtige Geest, alle glorie aan U. 

 

Openingsgebed 



 
Eerste lezing  uit het tweede Boek der Koningen  
   
Psalm 103: Barmhartige Heer 
 
Refrein: Barmhartige Heer, genadige God 
 
Ja, wat de hemel is voor de aarde  
dat is zijn liefde voor hen die geloven. 
 
Zo ver als het oosten van het westen vandaan is,  
zo ver van ons af werpt Hij al onze zonden. 
 
Hij kent ons toch, Hij is niet vergeten  
dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde. 
 
Mensen, hun dagen zijn als het gras,  
zij bloeien als bloemen in het open veld,  
dan waait de wind – en ze zijn verdwenen. 
 
Maar duren zal de liefde van God  
voor allen die zijn verbond bewaren,  
zijn woord behartigen en het volbrengen. 
   
Tweede lezing uit de brief van Paulus aan de christenen van Rome 
   
Hallelujavers:  
Een nieuw gebod geef ik u, zegt de Heer:  
Gij moet elkaar liefhebben zoals ik u heb liefgehad. 
 
Evangelie  uit het heilig evangelie van Jezus Christus volgens Matteüs 
   
Gezongen acclamatie: Heer, wij hoorden uw Woord 
                                        en wij dragen het voort de wereld in. 
 
Overweging 
 
Orgelspel 
 
Geloofsbelijdenis   
Ik geloof in God, de almachtige Vader,  
Schepper van hemel en aarde,  
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer.  
Die ontvangen is van de heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria. 
Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus  
is gekruisigd, gestorven en begraven.  
Die nedergedaald is ter helle,  
de derde dag verrezen uit de doden.  
Die opgestegen is ten hemel,  
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. 
Van daar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest,  
de heilige katholieke Kerk,  



de gemeenschap van de heiligen,  
de vergeving van de zonden,  
de verrijzenis van het lichaam  
en het eeuwig leven.   
Amen. 
  
Voorbede  
 
Acclamatie allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
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. 
Want van U is het Koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid.   
Amen. 
 
Vredewens 
 
Lied: Niet tot de dienst der wraak 
 
Niet tot de dienst der wraak maar tot elkaars verzoening  
heb Ik u aangeraakt, heeft u mijn woord geroepen. 
 
Niet in het woordgeweld waarmee de mensen dreigen  
heb Ik mijn eer gesteld, maar in wie durven zwijgen. 
 
Niet in het groot vertoon worden mijn woorden waarheid,  
maar in een Mensenzoon wordt duisternis tot klaarheid. 
 
Niet tot een mens vol kracht die heerst over zijn broeders,  
maar tot de volle maat van Christus zult gij groeien. 
 
Slotgebed 
 
Mededelingen  
 
Wegzending en zegenbede 
 

Slotlied:  Wie in de schaduw Gods mag wonen 

 
Wie in de schaduw Gods mag wonen, 
hij zal niet sterven in de dood.  
Wie bij hem zoekt naar onderkomen  
vindt eenmaal vrede als zijn brood.  
God legt zijn vleugels van  genade  



beschermend om hem heen als vriend.  
En Hij verlost hem van het kwade,  
opdat hij eens geluk zal zien.  
 
Hem zal de nacht niet overvallen,  
zijn dagen houden eeuwig stand.  
Duizenden doden kunnen vallen,  
hij blijft geschreven in Gods hand.  
God legt zijn schild op zijn getrouwen,  
die leven van geloof alleen.  
Hij zal een nieuwe hemel bouwen  
van liefde om hun tranen heen.  

 

 

 


