
 

 
 
 

 
 
 

…. het goede deel,  
dat van Maria  

niet zal worden afgenomen!  

(Lucas 10,42) 



VIERING ROND DE SCHRIFT 

21 juli 2019 : vijfde zondag van de zomer 
Knoptorenkerk – Sint Oedenrode 

 
 

VOORBEREIDING 
 
Aanvangswoord 

Er is een aantal verhalen in de Bijbel met tweetallen. Kain en Abel uit 
Genesis kennen wij als eerste en de gelijkenis van de verloren zoon is de 
bekendste uit het Evangelie. Vandaag vertellen de verhalen ons van twee 
vrouwen  in het Eerste en twee vrouwen in het Tweede Testament.  
In de Joodse vertelkunst is dit een literaire techniek. Het heeft ons in 
beeldvorm iets belangrijks te melden. De aandacht wordt daardoor op de 
kwetsbare of gekwetste gelegd. 
In het Evangelie zien we het tweetal Barabbas en Jezus.  
Barabbas betekent “zoon van de vader” en bij zijn doop wordt Jezus “mijn 
geliefde Zoon” genoemd. Op hem valt alle licht! 
Daarom ontsteken wij ons gemeenschapslicht aan Zijn licht dat het duister 
bestrijdt en teniet zal doen! 
 
We gaan nu staan tot psalm  8a 
 
zingen:  “Dit is een morgen als ooit de eerste” (LB 216) 
 

Bemoediging          
Onze hulp is de NAAM van de Eeuwige 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Gebed van toenadering 
Geloofd zijt Gij, Eeuwige, die van Israël, 
want Gij alleen doet wonderen, 
wij prijzen uw naam 
een wereldlang! 
Gij hebt ons gemaakt 
en u behoren wij toe. 
Wij prijzen uw naam een wereldlang! 
Wees ons genadig, zegen ons 
en doe uw aanschijn over ons lichten. 
Wij prijzen uw NAAM 
een wereldlang! Amen. 
 
Zingen:  “Heer, onze heer, hoe heerlijk is uw naam” (LB 8a) 
  (1 a, 2 vr, 3 en 4 a, 5 m, 6 a) 
 
 
KYRIE en GLORIA  



Laten wij de Heer om ontferming aanroepen  
voor de nood der wereld, 
en zijn Naam prijzen,  
want zijn barmhartigheid kent geen einde. 
(…..) 
Lieve God, 
het zit ons zo dwars, 
dat het schone en goede 
waarnaar wij allen hunkeren, 
in onze samenleving   
zo weerloos is 
en wordt aangetast,  
zodat het erop lijkt 
dat  de  weerkerende terreur 
en de voortdurende schending 
der mensenrechten, 
veraf, maar ook dichtbij, 
krachtiger lijken en manifester 
dan de komst van de nieuwe Mens, 
waarvan uw Getuigenis 
spreekt en ook vaak zingt! 
Daarom roepen wij om 
de bemoediging van uw Geestkracht, 
dat wij tegen de ontmoedigende feiten in, 
hier het hoofd omhoog heffen 
en voortgaan op de weg naar uw Rijk, 
waar lachen zullen zij die wenen, 
zo bidden wij allen tezamen: 
 
Kyrie en Gloria (LB 299e) 
 

Rond de Schrift 
 
Groet 
De Heer zal bij u zijn 
De Heer zal u bewaren! 
 
Gebed van de zondag 

God van belofte 
voer ons binnen in de stilte van uw huis 
en doe ons uw woorden verstaan. 
Maak ons blij in het besef dat ons dienstwerk 
ons leven en geluk U ter harte gaan, 
vandaag en tot het einde van onze dagen. 
Amen. 
    



Eerste Schriftlezing: I Samuël 1, 1-20 (NNB)  
 
Zingen: “Mijn hart verheugt zich zeer”  
(Lofzang van Hanna) – LB 152 
Allen zingen de strofen 1, 4, 7 en 10.  
De strofen 2, 3, 5, 6, 8 en 9 worden gelezen! 
 
Evangelielezing: Lucas 10, 38-42 (NNB), met 
de acclamatie: “U komt de lof toe” (LB 339a)  
           
 

                                                                                                                        
Sint Anna te Drieën 

     
 
Preek: (om over na te denken!) Waarom staat er in de Hebreeuwse Bijbel: 
”Er geschiedde een man” en  zie je in de vertalingen deze zin (bijna) nergens 
terug?? Terwijl toch in het woord “geschieden” dezelfde letters staan als in de 
Godsnaam JHWH!  
 
Pianospel  
 
Zingen: “Een rijke schat van wijsheid”  (LB 313: 1 a, 2 vr, 3 a, 4 m, 5 a) 
 

Gebeden en gaven 

  
Voorbeden 
met acclamatie “Heer, onze Heer, ontferm u over ons” – LB 367b)  
stil gebed – afsluiting – Onze Vader 
 
Inzameling , onder pianospel 
 
Slotgebed (staande, door allen mee te bidden) 
 
Stille God, wij danken U, 
dat Gij naar ons luistert 
als wij ons tot U keren. 
Leer òns te luisteren naar uw Zoon,  
die ons het goede deel wil schenken, 
zodat wij met elkaar de vrede binnengaan 
waarop de wereld wacht, 
vandaag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 
 
Slotlied: “In de schoot van mijn moeder geweven” (LB 780) 
 
Wegzending en zegen                                                                                
 
Pianomuziek 


