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Dienst van de voorbereiding 
De ouderling van dienst heet ons allemaal van 
harte welkom in deze dienst op deze stralend 
zonnige dag.  

 
We zingen samen Psalm 122 vers 1. “Hoe 
sprong mijn hart hoog op in mij…”  Dan volgt 

votum en groet.  
 
Bemoediging en 
drempelgebed 
De voorganger bid voor de 
nood in 
de 
wereld, 
voor de 
mensen 
die het 

moeilijk hebben, voor 
onszelf.  
Wij beantwoorden dit 
door het zingen van het 
“Kyrie Eleison”.  
 

Dienst van de schriften 
Er wordt gelezen uit 1 Thimotius 6 vers 11-19. 
Een pastoral brief van Paulus een Thimotius.  
 

 
Daarin geeft hij richtlijnen voor het leven; rijken 
moeten niet hoogmoedig zijn. Doe goed, wees 
vrijgevig want door te delen win je het ware 
leven. 
De 2e lezing is uit Lucas 16, vers 19 – 31. De 

gelijkenis van de rijke man 
en Lazarus.  
We zingen Psalm 146 vers 
1, 3 en 4. “Zing, mijn ziel, 
voor God de Here.. “ 
 
Overdenking 
De voorganger wijst erop 
dat de gelijkenis van de rijke 
man en de arme Lazarus de 
enige gelijkenis is waarin de 
naam van een betrokkene 
wordt genoemd. En dan is 

het de naam van de arme… Dat is geen toeval.  
 
In de studententijd van de predikant 
was er een dienst in een kerk 
Groningen. Het avondmaal werd 
gevierd. Een zwerver, die waren 
soms aanwezig in de dienst, liep naar 
voren. Hij pakte een kruik met wijn, 
nam die mee naar een bank en dronk hem leeg. 
In de stilte die viel ging de pastor naar de man 
toe, ging naast hem zitten en begon een praatje. 
Een gesprek om ‘verbinding’ te maken. Kort 
daarna werd de dienst voortgezet.  
 
In het leven gaat het om verbinding maken. Dat 
is waar het voortdurend om gaat. Ook hier, ieder 
week in de kerkdienst.  
Daarbij gaat het niet alleen om het hiernamaals 
maar ook om het hierNUmaals.  
Paulus schrijft over de rijke die niet hoogmoedig 
moet zijn. Zoals de rijke man die pas na zijn dood 
de arme Lazarus echt zag.  
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Rijk zijn gaat niet alleen over ‘graaiers’. De 
vraag is waar je eigen ‘rijkdom’ zit. Echte 
rijkdom is  kwetsbaar en niet afhankelijk van 
beurskoersen.  
Deel je rijkdom van geloven. Van delen wordt 
iedereen rijker.  
Libje d’r net samar wat hinne.  
Gods liefde is de enige schat die niet opraakt.  
 
Na een prachtig orgelspel zingen we lied 647 
uit het nieuwe liedboek: “Voor mensen die 
naamloos, kwetsbaar en weerloos door het 
leven gaan… “ 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte:  Zending.  
2e Collecte:  Onderhoud gebouwen 
 
Bloemen  
De 
bloemen 
gaan deze 
zondag 
naar de 
familie 
Kalsbeek.  
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Er wordt gebeden voor rijk en arm…  

 

Heenzending en Zegen 
 Als slotlied zingen wij lied 416 
uit het nieuwe liedboek: ‘Ga 

met God en 
Hij zal met je 
zijn, jou nabij 
op al je wegen…  
 
 

 
Hierna worden we 
heengezonden met de 

Zegen van de 
Heer.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:    ds W.de Boer  
  Romkema 
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