
LuLu-kringviering in de Lukaskerk 
 

Samen vieren in vrede 
 

Zondag 17 juli 2022 
 

vijfde zondag van de zomer 
 
 

 
 

Jezus bij Marta en Maria thuis, Rembrandt van Rijn 

 
 
Thema: ‘Ontspannen bij God’ 

 
Welkom in deze viering – berichten van overlijden 
 
Het licht wordt binnengebracht. De kaarsen worden aangestoken en 
we zeggen: ‘We ontsteken het licht: voor elkaar, voor onszelf, voor 
deze wereld, voor God’.  
 
 



Welkomstlied: ‘Ik wens jou vrede’ 
 

 
 
We bidden:  
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer  
A. die hemel en aarde gemaakt heeft.   
V. Hier zijn we samen gekomen in geloof en wij bidden:  
A. Wees bij ons, God.  
V. Hoor en zie ons met al ons goed en al ons kwaad,   
A. uw mensen zijn wij.   
V. U hebt ons gemaakt als verantwoordelijke mensen, kiezen kunnen wij voor 
goed of kwaad – om tegenover of naast elkaar te staan.   
A. Wijs ons vandaag opnieuw Uw weg van vrede en gerechtigheid,  
V. zet ons in beweging naar U en elkaar toe.  
A. Wees hier aanwezig in ons zingen en bidden,  
V. in uw Woord en in de stilte.  
A. Zegen ons met vrede. Amen.  
 

Inleiding op het thema en lied 216 
 
Lezing uit het Eerste Testament: I Samuël 1: 9-20 
 
We zingen lied 152: 1, 2, 3 en 10 
 
Evangelielezing: Lukas 10: 38 - 42 
 



Overweging 
 
We zingen lied 675 
 
Mededelingen  
 
Samen bidden – samen licht ontsteken 
 
De gebeden worden afgewisseld met het lied:   
 
 
We bidden samen en hardop: 
Schep in ons een nieuw hart                                       
dat ons helpt elkaar te zoeken,                                    
dat ons helpt U en elkaar te vinden,                          
zodat we met elkaar Uw weg van vrede leren bewandelen.  
Amen. 
 
 
 
 
 
 
We bidden samen en hardop: 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 



en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
We zingen lied 791 
 
We gaan op weg en bidden God: 
 
V. Over onze harten, over onze zielen,  
A. DE VREDE VAN GOD. 
V. In ons bezielen en in ons beschermen, in ons versterken en in ons 
verbinden,  
A. DE ZEGEN VAN GOD. 
V. In ons leven en in ons geloven, 
A. DE LIEFDE VAN GOD. AMEN. 
V. Zo zegene ons God: Vader, Zoon en Heilige Geest 
A. Amen 
 
Na de zegen zingen wij “Gij levende eerste en laatste” van Huub 
Oosterhuis (u vindt dit lied achterin het liedboek geplakt) 

 

Gij levende eerste en laatste 

moeder vader God onspreekbaar 

boven onze woorden uit 

zegen uw mensen die hier nu zijn en 

al uw mensen waar ook ter wereld 

doe lichten over ons uw Aangezicht 

en geef ons vrede 

Verzameld Liedboek 235                             (bij Numeri 6: 22-27) 

 

Het licht wordt naar buiten gedragen en wij volgen het licht. 

 

De volgende kringviering is op woensdag 17 augustus 


