
Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse 
9e zondag van de herfst 

19 november 2017 

Op de troon 

voorganger: ds. N.J. Pronk 

organist:  Rob Schlebaum 

lectrix:  mevr. Mariëtte Burggraaf  

- ontmoeting 

- orgelspel 

- de kaarsen op tafel worden aangestoken aan het licht van de Paaskaars  

- moment van stilte en voorbereiding 

- welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

intrede 

-  intredelied:     gezang 283 

 

- bemoediging:   v.  Onze hulp in de naam van de Heer 

  g. die hemel en aarde gemaakt heeft. 

- drempelgebed: v. Wij zoeken hier de stilte, o God,            (t. Kl. Eldering) 

wij komen tot U om te bidden,  

maar zonder iets te willen vragen.  

Uw nabijheid is ons genoeg.  

Wij ervaren aan den lijve  

hoe vaak wijzelf met lege handen staan 

in geloof en leven.  

We willen die handen ook niet vullen  

met waanvoorstellingen,  

of met vrome gedachten.  

Het enige dat wij zoeken  

is uw warmte, uw nabijheid,  

uw licht en uw geborgenheid.  

Wees hier aanwezig,  

opdat we mogen weten dat U er bent!  

Door Christus Jezus, onze Heer.  

  a.  Amen.   



 - eerste psalm:    psalm 9 : 1, 4 en 5.  

kyrië en gloria 

- smeekgebed, uitlopend op:   

v. Zo bidden wij en roepen allen samen:  (gez. 299e). 

 

- glorialied:    gezang 657 : 1, 2 en 4.  

- voor en met de kinderen 

dienst van de Schrift 

- groet: v.  De Heer zij met u! 

  g.  Ook met u zij de Heer. 

 v.  Laten we bidden 

  …gebedsstilte… 

- zondagsgebed   Heer God,  

  God van ons hart, 

  laat het ons een vreugde worden 

  om U toegewijd te zijn,  

  laat ons ervaren  

  dat ons geluk pas echt is  

  en volledig 

  als wij leven dichtbij U,  

  bron van al wat goed is.  

 a.  Amen.  

 

- lezing uit het Oude Testament: Genesis 18 : 22 - 33  

- lied:     gezang 803 : 1, 2 en 6 

 

- lezing uit het Evangelie:   Matteüs 25 : 31 - 46   
 
- lied:       gezang 973 

 

- uitleg en verkondiging 

 

- orgelspel 

 

- lied:     gezang 1008 

 



.gebeden en gaven 

 

- gebeden:  - voorbeden  

    stil gebed 

    het Onze Vader.  

    

- collecte, onder orgelspel 

De collecte in de dienst is bestemd de Zonnebloem, afd. Haaksbergen, 

activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking.  

 

zending en zegen.  

 

- slotlied:    gezang 775 

 

- zegen. a. Amen  (3x gezongen). 

  

- orgelspel  

 

De collecte bij de uitgang is bestemd voor de instandhouding van de eredienst 

 

 

------------------------------------ 

Vanavond om 19.00 uur in deze kerk de vesper in de vorm van een biblioloog en samen-

zang. Voorganger: mevr. ds. H.J. Elzenga.  

 

In de dienst volgende week, zondag 26 november oktober 10.00 uur, gaat ds. Pronk voor. 

We gedenken dan, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, wie ons dit jaar uit het 

midden van de gemeente (en daarbuiten) zijn ontvallen. De dienst is een dienst van 

Schrift en Tafel.  


