
1

Liturgie

Herfst 2022
Ontmoetingskerk

Enschede

Foto’s voorzijde: jeugdkerkkamp, weekend van 23 september



Lucas lezen in de herfst

De negen weken van de herfst lezen we net als in de zomer uit het 
evangelie volgens Lucas. Bij woorden van de evangelist spreekt Jezus tot 
ons: hoe is Gods koninkrijk, of hoe zou het zijn?

Het is – voor onze oren, 2000 jaar jonger – niet per se meteen duidelijk 
wat Jezus bedoelt. Maar de verhalen zijn sprekend en direct, de 
gelijkenissen begrijpend en doeltreffend. Zo moet het gehoord zijn, ooit, zo 
mogen ze ook gehoord worden, nu, en net zoals zijn leerlingen iets te leren 
hadden, hebben ook wij tijd en ruimte om dit te doen.

25/09  Luc 16, 19-31  Lazarus en de rijke man 
2/10  Luc 17, 1-10  Oproep tot dienstbaarheid 
9/10  Luc 17, 11-19  Reiniging van de Samaritaan

(doopdienst)
16/10  Luc 18, 1- 8  De rechter en de weduwe 
23/10  Luc 18, 9-14  De farizeeër en de tollenaar 
30/10  Luc 19, 1-10  Zacheüs de tollenaar

(avondmaal)
6/11  Luc 19, 41-48  Beklag over Jeruzalem 

13/11  Luc 20, 27-38  Weduwe van zeven broers

De verhalen zijn vol bezinning en reflectie, passend bij het terugtrekkend 
karakter van de herfst, om ons voor te bereiden op het nieuwe kerkelijk 
jaar, beginnend met Advent. Het is alsof alles gewoon opnieuw begint.

En dat ís ook zo! Bij God is er altijd een nieuw begin. Zo doorweeft Hij ons 
leven van dag tot dag en jaar tot jaar. Geen reden dus tot somberheid of 
opgeven. Het leven is als lente – ook in de herfst.
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WE KOMEN BINNEN IN GODS HUIS 

Luiden van de klokken
De klokken luiden voor de kerkdienst. Ze nodigen ons uit: 
“Welkom in Gods huis!” We worden stil.

Ruimte voor stil gebed

Zo, aan de rand van het nog niet en niet meer zijn 
en van het tomeloze leven,

voel ik voor ’t eerst in zijn volledigheid 
en aan den lijve het vol - ledig zijn:

een orde, waarin ruimte voor de chaos is, 
en voel de vrijheid van een grote liefde,

die plaats voor wanhoop laat en twijfel en gemis. 

uit: Herfst, Vasalis, ‘Vergezichten en gezichten’

Muziek tot eer van God

We gaan staan

Bemoediging en drempelgebed

O. Onze Hulp is in de Naam van de HEER
G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
O. Goede God, temidden van chaos, schaarste, geweld, 

roept ons uw Naam – Ik ben, Ik zal er zijn. 
Raak ons ook deze dag weer aan met uw genade, 
dat wij kracht vinden, dat wij hoop houden.

G:  ZET ONS OP UW WEG VAN VREDE, 
MAAK ONS TOT MENSEN VAN UW RIJK. AMEN!

(Gedachtenis)
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Psalm of openingslied

We gaan zitten

Gebed om ontferming en lofzang

V. Gebed
G. Kyrie (LB 301 k):

G. Lofzang 

BINNEN ZIJN 

Groet

V. De HEER zij met u
G. OOK MET U ZIJ DE HEER 

Gebed van de zondag
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Eerste lezing 

Psalm of Schriftlied 

Evangelie 

Acclamatie

LB 339 g

LB 339 f

Preek 

Lied
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BINNEN EN BUITEN

Aankondiging collectedoelen en inzameling van de gaven 

De kinderen komen binnen en hebben een woord voor ons 

Gebed over de gaven

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen, 
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen.

Aansluitend aan de gebeden draagt de ouderling van dienst 
eventuele gedachtenisstenen naar de gedachtenistafel.

VAN BINNEN NAAR BUITEN
We gaan staan.

Lied 

Zegen
V.  Zegen 
G.
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Ik ben op weg gegaan 
om de wereld te ontdekken 
en de mensen.
Om stil te staan 
bij de dingen 
en om stil te zijn.
om het zonder woorden uit te zingen. 

Ik ben op weg gegaan 
om te ontdekken wie ik ben, 
geweest ben,
worden zal,
om te roepen in de woestijn. 
Om de stem van God te horen 
en alleen te zijn.

Ik ben op weg gegaan 
verzonken in gedachten. 
Zonder te vragen 
naar de weg
en naar de stad, volgde ik mijn dromen. 
Weg in mijzelf,
ben ik eindelijk aangekomen.

Freek van der Veen
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