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 VOOR de DIENST 
 
Orgelspel 
We bereiden ons in stilte voor op de dienst.  
 
Woord van welkom 
Aansteken van de kaarsen en het openleggen van de Bijbel 
 
We  gaan staan. 
 

De DIENST van het VOORWOORD 
 
We ZINGEN Psalm 92:  1 en 6. 
Waarlijk, dit is rechtvaardig, dat men de Here prijst, 
dat men Hem eer bewijst, zijn Naam is eerbied waardig. 
Wij loven in de morgen uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt houdt ons uw hand geborgen.  
 
Gij zult de eer verhogen van wie vernederd wordt, 
uw kracht is uitgestort, uw licht verlicht de ogen.  
Mijn ziel zal zich verblinden: daar ligt terneer geveld 
al wie zich met geweld vergreep aan Gods bevrijden.  
 
Groet 
v.: de Heer is met u allen 
A:  ZIJN VREDE IS MET U 
 
Beginwoorden  
v:  Onze hulp is de Naam van de Heer 
A:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 
We ZINGEN Psalm 92: 7.  
Zoals de cederbomen hoog op de Libanon, 
staan bij de levensbron de nederige vromen.  
Die in Gods huis geplant zijn, zij bloeien in Gods licht 
als palmen opgericht. Hun lot zal in zijn hand zijn.  

  
++ META: 
Informatie over Ethiopië  



Filmpje over Gaweinesh  
https://vimeo.com/123076141 
 
Kyriëgebed en Gebed om de Heilige Geest 
v:  Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld,  
want zijn barmhartigheid kent geen einde. 
v. Zo bidden wij zingend tot U:  
A: Ontferm U Heer, naar de maat van uw liefde! 
Ontferm U toch met de ruimte van uw hart!  
 
Korte tekst  
We ZINGEN Lied 915.           Vertaling: 
Nobody knows the trouble I’ve seen,  
nobody knows but Jesus, 
nobody knows the trouble I’ve seen, 
glory, hallelujah. 
Sometimes I’m up, sometimes I’m down, 
oh, yes, Lord, 
sometimes i’m almost to the ground,  
oh, yes, Lord. 
 

Niemand kent de ellende die ik heb gezien,  
niemand, alleen Jezus! 
Niemand kent de ellende die ik heb gezien,  
glorie, halleluja! 
Soms ben ik opgetogen, soms terneergeslagen,  
ja, mijn Heer! 
Soms zit ik bijna aan de grond, 
ja, mijn Heer.     

  
  

DE DIENST VAN HET WOORD 
 
Moment met / voor de kinderen 
 
++ CHARLOTTE 
Gedicht: Heb het hart – uit: Medemens 
 
We ZINGEN Lied 286: 1 en 3. 
Waar de mensen dwalen in het donker, 
draai je om en zie het nieuwe licht, 
zie het licht dat God ons gaf in Jezus, 
zie de mens die ieder mens verlicht.  
Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag.  
 
Steek een kaars aan tegen al het duister, 
als een teken in een bange tijd, 
dat ons leven niet in wanhoop eindigt, 
dat de vrede sterker is dan strijd.  
Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag.  
 
  



++ CHARLOTTE 
Schriftlezing: Marcus 10: 17 t/m 31 
  
We ZINGEN Lied 339A. 
U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, 
o Vader, o Zoon, o Heilige Geest, 
in alle eeuwen der eeuwen. 
 
Overdenking 
 
We ZINGEN  Lied 912: 1,2 en 6. 
Neem mijn leven, laat het Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 
Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet.  
 
Neem ook mijn liefde, Heer, 
‘k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 
 
 
Geloofsbelijdenis 
 
v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge  
 en in de Geest van de Messias Jezus de enigheid van de Here God. 
 Hoor Israël 
ALLEN: DE HEER IS ONZE GOD 
 DE HEER IS ÉÉN EN ENIG 
v: Gij zult de Heer uw God liefhebben 
 met geheel uw hart 
 en met geheel uw ziel  
 en met geheel uw kracht 
 en uw naaste als uzelf. 
ALLEN: AMEN. 

  
De DIENST van het ANTWOORD 

 
Bericht van overlijden:  
Willem Johannes Corbet,  
overleden op 2 oktober 2021 in de leeftijd van 89 jaar.  
 
Gebeden en lofprijzing.  
 



Volgorde:  
Wim - ++ MARJANNE (gebed voor Tigray) - Wim 
  
Mededelingen  
We staan stil bij de collecten:  
 eerste collecte: ZWO/Werelddiaconaat 
 tweede collecte: pastoraat en eredienst 

derde collecte: klein onderhoud kerkgebouw  
 

De VIERING van de MAALTIJD van de HEER 
 
We ZINGEN Lied 528: 1 en 5 
Omdat Hij niet ver wou zijn 
is de Heer gekomen. 
Midden in wat mensen zijn  
heeft Hij willen wonen.  
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.   
 
Wees verheugd, van zorgen vrij: 
God die wij aanbidden 
is ons rakelings nabij, 
wonend in ons midden. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 
 
+ de nodiging 
+ de grote lofprijzing 
+ Tafelgebed,  
met het ZINGEN van Lied 985: 1 en 3 
Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 
boven ons mensen: de Naam van God de Heer! 
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,  
mensen beneden zingen U ter eer! 
 
Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,  
bloemen en bomen en al wat adem heeft! 
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,  
eerste en laatste, U dankt al wat leeft!  

 
en met het ZINGEN van Lied 403-A (eerste twee regels) 
Als wij dan eten van dit brood  
en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij zijn dood en leven  
totdat Hij komt.  
 
+ gebed om de heilige Geest over de gaven van brood en wijn 
+ het Onze Vader 
+ Christus, heilig Godslam 



+ de vredegroet  
+ de woorden over het brood - we delen het brood 
+ de woorden over de wijn - we delen de wijn 
+ korte dankzegging 
 
We gaan staan. 
We ZINGEN ons slotlied: Lied 704: 1 en 3 
Dank, dank nu allen God      
met hart en mond en handen,     
die grote dingen doet     
hier en in alle landen,     
die ons van kindsbeen aan,     
ja, van de moederschoot,    
zijn vaderlijke hand     
en trouwe liefde bood.  
 
Lof, eer en prijs zij God 
die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk,  
het heden zingt zijn eer,  
de toekomst is zijn rijk.    

 
Heenzending en Zegen 

v: .......... 
 
g:  
 
 

 
 

uitleidend orgelspel 
 

 
 
  
 


