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• DIENST VAN HET SAMENKOMEN • 
 
Klokgelui 
 
Ontmoeting en muziek voor de dienst 
 
Aansteken van de tafelkaarsen door de ouderling van dienst   
 
Stilte, moment van inkeer (als de ambtsdragers het consistoriegebed 
bidden) 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
allen gaan staan  
 
Lied Psalm 118: 1 en 3 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen 

 

Groet en bemoediging 

vg. :  De vrede van de Heer is met u allen! 

allen :  en zijn genade is met u! 
vg. :  Onze hulp is in de naam van de Heer 

     die hemel en aarde gemaakt heeft.  

   die trouw houdt tot in eeuwigheid 

     en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. 

     genade zij u en vrede, van God onze Vader 

   en van de Here Jezus Christus.    

 

Drempelgebed 

  vg. Barmhartige God, 
U die omziet naar uw volk 
en een schuilplaats bent  
voor wie verloren dreigen te raken, 
U, op wij mogen vertrouwen, 
wij komen tot U. 

 
allen: U STAAT AAN DE KANT VAN ZOEKERS 

U VANGT ONS OP ALS WIJ VALLEN, 
U BRENGT ONS HIER BIJEEN. 
WIJ DANKEN EN LOVEN U, 
OMDAT U ONS NIET VERLOREN LAAT GAAN, 
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MAAR DAT WIJ MOGEN LEVEN IN UW LIEFDE! 
AMEN. 

 

Lied Psalm 118: 5 De Heer is mij tot hulp en sterkte 
 
allen gaan zitten 

 
Kyriegebed 

 
Vg: God van liefde, 

in een verwilderde wereld  
smeken wij om aandacht  
voor Uw verhaal met ons, 
voor de mare van Uw trouw, 
voor de wet van Uw liefde, 

 voor de barmhartigheid van uw genade. 
 
God van liefde, kom ons bevrijden, 
geef ruimte aan ons hart, 
uitkomst in de benauwdheid, 
verademing in de angst; 
Hoor ons als wij roepen 

  
allen:   

  
 

 
 
 
 
 
Vg: God van gerechtigheid, 

op een aarde vol onrecht en onvruchtbaarheid,- 
waar het menselijk leven voortwoekert  
en geen respect kent, 
zoeken wij naar uw Geest die waait. 
 
God van gerechtigheid, kom ons bevrijden, 
geef ruimte aan ons hart, 
uitkomst in de benauwdheid, 
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verademing in de angst; 
Hoor ons als wij roepen 

 
a:  Kyrie eleison …..…  
 
vg:  God, van vrede 

vanuit een gemeente die leeft vanuit het broodnodige gebed 
vieren wij  de sjabbat van de vreugde 
die Gij aan mensen schenken wilt. 
 
God van vrede, kom ons bevrijden, 
geef ruimte aan ons hart, 
uitkomst in de benauwdheid, 
verademing in de angst; 
Hoor ons als wij roepen 

 
a:  Kyrie eleison …..…  
 
 
Glorialied Lied 713: 1, 2 en 5 Wij moeten Gode zingen 
 
Gebed van de zondag 
 

• DIENST VAN HET WOORD • 
 

lezing (door de lector) Habakuk 1: 1 – 3; 2: 2 - 4 
 
Lied 910: 1 en 2 Soms groet een licht van vreugde 
 
Lezing Lucas 17: 1 - 6 
 
Lied 923: 1, 2 en 3 Wil je wel geloven dat het groeien gaat 
 
Verkondiging 
 

Muzikaal moment  
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• DIENST VAN HET ANTWOORD • 
 
 
Lied                           melodie  Lied 686 

 
1. Kom in mijn klein bestaan, 

ga niet mijn deur voorbij 
Breng licht en warmte aan, 
maak mij van doodsangst vrij. 
Ontdooi mijn binnenkant, 
mijn ingevroren geest 
en schep een nieuw verband 
zodat mijn ziel geneest. 
 

2. Kom in mijn kleine droom, 
verbreed mijn horizon, 
dat ik niet langer schroom 
te zien naar mensen om. 
Genees mijn angst voor pijn, 
mijn vrees voor zelfverlies, 
zodat ik mens kan zijn 
en voor de minsten kies. 
 

3. Kom in mijn klein geloof, 
 vernieuw mijn fantasie, 
 dat ik uw toekomst loof, 
 steeds nieuwe kansen zie, 
 zodat ik verder leef 
 voor vrede mettertijd 
 en mij uit handen geef 
 om uw gerechtigheid. 

                          Jan van Opbergen, uit: Zangbundel van een basisgemeente 

GELOVEN 
Geloven is 
geloven dat je ooit een stem zult horen 
die nu zo vaak nog zwijgt 
 
geloven is 
geloven dat je ooit een vondst zult doen 
die nu nog diep verborgen ligt  
 
geloven is 
geloven dat je ooit een waarheid kennen zult  
die nu volstrekt ondenkbaar is   
 
geloven is 
geloven dat er hoop is voor een wereld  
die nu ten onder dreigt te gaan  
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geloven is 
geloven dat je kracht krijgt voor een leven  
dat nog zo veel kwetsuren kent 
 
geloven is 
geloven dat je ooit een zekerheid zult kennen 
die nu nog algemeen betwijfeld wordt.  
 
maar boven alles 
is geloven: 
geloven dat door de liefde  
die mensen geven en ontvangen, 
geloven nu reeds mogelijk wordt. 

Henk Vijver 

 
Afkondigingen  
(Als de afkondiging een bericht van overlijden betreft wordt er door de diaken een 
kaars aangestoken en gaan allen staan.) 

 
Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader ) 

Vg.:     … 
Allen:    Onze Vader die in de hemelen zijt, 

 uw naam worde geheiligd, 

 uw koninkrijk kome, 

 uw wil geschiede 

 gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 

 Geef ons heden ons dagelijks brood, 

 en vergeef ons onze schulden 

 gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

 en leid ons niet in verzoeking 

 maar verlos ons van de boze. 

 Want van U is het koninkrijk 

 en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. 

 Amen 
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toelichting bij de inzameling door de diaken 
In de inzameling krijgt onze solidariteit handen en voeten. Het is dus een wezenlijk 
onderdeel van onze kerkdiensten.   Onze partners rekenen op ons. Sinds mensenheugenis 
kan er contact geld geschonken worden en ook al heel lang in de vorm van collectebonnen, 
op dit moment verkennen we ook  de mogelijkheden van digitaal m.b.v. een QR-code. 
Daarnaast blijft de mogelijkheid ook bestaan om via het bankreknr. dat op pag. 2 van het 
kerkblad en op de website vermeld staat uw collectebijdrage over te maken 
 
1e collecte 
S.O.S. Kinderdorpen 
 
 
 
 
 
 

 
2e collecte 
Onderhoud Interieur 
 
 
 
 
 
 
 

• DIENST IN DE WERELD • 
 

Slotlied 
 

slotlied      allen gaan staan  
 

melodie Lied 1010 

  

1. De wereld wacht op vrede 
de aarde hoopt op recht; 
vervulling van verlangens 

 haar in het hart gelegd. 
De wereld wacht op vrede 
en goedheid zonder schijn; 
op mensen die elkanders 
broeder en hoeder zijn. 

 
2. Zal het er ooit van komen: 

geen honger en geen dorst! 
Of blijven wij elkander  
bestrijden, kost wat kost? 
Zal het er ooit van komen 
dat oorlog niet bestaat, 
of zijn het stoute dromen 
en is het al te laat? 
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3. O, God, breng volken samen, 
dat zij elkaar verstaan, 

 Vervul die mensendromen 
voor zij in rook opgaan. 
Doe ons het Woord bewaren 
dat opgeschreven staat 
en echte vrede zoeken 
van harte, metterdaad. 

 
 

Wegzending & zegen 
 vg. : …………               

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koffie, thee en limonade staan klaar in de Richtershof voor wie nog even kan en 
wil blijven. Weet u van harte welkom.  
 
Elke zondag is er in de protestantse kerk aan de Jhr. von Heijdenstraat een 
dienst. Voor de dienst van as. zondag 9 oktober 2022 om 10:00 uur staat ds 
Gerco Veening uit Borne op het rooster. 


