
 

Zondag 28 juli 2019 
Om 10 uur in de  

Kerk van de Eenheid in Christus 
Son en Breugel 

 
Thema: De ziel 

Mededelingen 
 
Aanvangswoord 

In de zomer gaan we de perken van het oecumenisch 
leesrooster graag te buiten. Dit jaar daarom een paar 
'lichaamsdelen' die in de bijbel grote symbolische betekenis 
hebben. Na het 'aangezicht' van 2 weken terug daarom nu de 

'ziel'. Die staat in de bijbel voor 'levenskracht' of 'levenslust'. Die 
ziel is steeds verbonden aan het lichaam, zodat van een 
tegenstelling tussen ziel en lichaam geen sprake is. 
Laten we maar eerst ons licht opsteken bij de kaars van Pasen. 

 
Aansteken van de kaarsen op tafel 
 
Zingen:  Tussen twijfel en vertrouwen (melodie LBK 292) 



 
 

2. Jij die met mij mee wilt leven, 

met mij brood en beker deelt, 
steun mijn aarzelend geloven, 
wees voor mij een sprekend beeld 
van de bron van al het goede 
die mij baarde als haar kind, 
dat ik opleef in jouw hoede 
en opnieuw vertrouwen vind. 

 
3. Jij, die mensen hebt gegeven 

te verlangen naar het licht, 
blijf niet eeuwig in jouw hemel, 
maar wordt tastbaar in ’t gezicht 
van de mensen hier gekomen, 
in de tekens hier gedaan, 
in hun liefde, in hun dromen, 
dat wij straks gesterkt weer gaan. 

 
 
Bemoediging en drempelgebed 
 
 
Zingen: Zegen mijn ziel de grote naam des Heren (Lied 193:1, 3) 

 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
 
 
Kyrie en Gloria (Lied 299e) 

 

 
Gebed bij de opening 
 
 

Lezing: Genesis 1:4b-7 
 
 
Toelichting 
 



Zingen:  Toen, in het bleke licht (Gen. 2, mel. Lied. 823). 

 
Toen heb Jij met je warme lippen 
mij op mijn mond een kus gegeven 
gefluisterd wie ik voor Je was. 
Jouw adem kon mij zo verwarmen, 
mijn hart ging er vanzelf door kloppen. 
Toen heb Jij mij Jouw Naam genoemd. 

 
 
Lezing:  Leviticus 17:10-16 
 
 
Toelichting 
 
 

Zingen:  Geef aan de wereld vrede, Heer (Lied 1012) 
 
 
Lezing:  Mattheus 6:25-34 
 
 
Toelichting 
 
 



Zingen: Zolang er mensen zijn op aarde (Lied 981) 

 

Voorbeden 

 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en 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 hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 

 
Inzamelingen 
 
Slotzang: Zolang wij ademhalen (Lied 657) 
 

Zending en zegen 


