
 
Zondag 11 september 2022 

dertiende van de zomer 

 
Muziek 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
vg God, u bent het 
 die ons hier verzameld hebt. 
allen U bent het 
 die in ons midden 
 aan het woord wilt komen. 
vg Stem ons dan af op uw stem, 
 hier in dit uur. 
allen Amen  
 
Openingslied: ‘Heer, raak mij aan met uw adem’, lied 
695 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(t. Gert Jan de Bruin, m. orthodox) 
 
Om ontferming voor de wereld 
bidden wij U, God. 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit het eerste testament: Exodus 32,7-14 
 
Lied: ‘O Heer die onze Vader zijt’:  lied 836, 1 + 4 
 
Evangelielezing: Lukas 15,1-10 
 
Lied: ‘Wie heeft zijn geld verloren’: lied 896 
1 allen, 2 + 4 vrouwen, 3 + 5 mannen, 6 + 7 allen  
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Wij gaan de nacht door’: lied 895 (Nederlandse 
tekst) driemaal 
 

gebeden en gaven; 
bevestiging van ambtsdragers 

De kinderen komen terug uit de kinderdienst 
 
Inzameling van de gaven 
 
Afscheid van William en Anja Bouw-Hendriksen als 
diaken 
 
Geloofsbelijdenis  
 
vg Ik geloof 
 dat ik niet alleen sta, 
 waar ik ook leef. 
allen Ik geloof 
 dat mijn leven zin heeft, 
 waar ik ook ga. 
vg Ik geloof 
 dat er schuld en onschuld is, 
 macht en onmacht, 
 dood die voorbij gaat, 
 leven dat eeuwig is. 
allen Ik geloof 
 dat er Eén is, 
 die groter is dan ons hart - 
 God is zijn naam. 
vg Ik geloof 
 dat Hij liefheeft ten dode toe 
 door Jezus zijn Zoon, 
 onze bondgenoot. 
allen Ik geloof 
 dat Hij in ons midden is, 
 in kracht en in Geest. 
 Amen.  
 
Vraag aan de te bevestigen ambtsdragers 
Dora en Jan Willem, willen jullie je werk in deze 
gemeente als ouderling en als diaken verrichten naar de 
gaven die jullie zijn gegeven, onder geheimhouding van 
wat jullie in het verborgene wordt toevertrouwd, als 
gehoorzame getuige van Gods goede gunst en trouw? 
 
 
Antwoord van Doetje Antje den Hartog-van Dijken 
Jan Willem van Bree 
 
Zegen 
vg Wees gezegend in jullie arbeid 

in Christus’ gemeente. 
Laat zijn Geest je leiden, 
zodat je je werk 
met liefde en vreugde kunt doen. 
Bewaar je vertrouwen in hem 
die jou bewaart op al je wegen. 

allen Amen. 
allen gaan staan 

Vraag aan de gemeente 
vg Gemeente, wilt u Dora en Jan Willem bijstaan, 

hen omringen met uw meeleven en hen dragen 
met uw gebed? 



allen Ja, dat willen wij van harte. 
 
Lied: ‘Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild’: lied 
362,2 (t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers) 
 
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
 
Voorbeden (samen met Jan Willem), steeds besloten 
met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
 
Hoor je mij? Voor mij geen andere dan jij. 
Bij jou alleen ben ik veilig. 
 

(t. Huub Oosterhuis naar Psalm 16, m. Antoine Oomen; 
Zangen van zoeken en zien 353) 

 
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. 
 

     allen gaan staan 
Zegen 
Beaming van de zegen = slotlied: ‘Aan onszelf 
teruggegeven’(t. Marijke de Bruijne, m. Anneke Plieger-
van der Heide; Als appelbloesem in de winter) 
 
Aan onszelf teruggegeven, 
korte spanne uitgeheven 
boven lasten van het leven, 
zagen wij in een flits, 
het was maar even, 
hoe wij mogen zijn. 
 
Beel dat wij nu in ons dragen 
stralend licht dat onze dagen 
richting geeft door wat wij zagen, 
lijf en geest voelen 
in de diepste lagen 
heelheid die geneest. 
 
Volheid hebben wij ervaren  

waar w’in vrede samen waren, 
onze onrust kon bedaren, 
aangeraakt door de hemel 
die de aarde vasthoudt 
en bewaart. 
 
Vleug van eeuwigheid,  
ontloken in een schepping 
zo gebroken, hoop als vonken 
aangestoken om ons heen. 
Tijd van gaan is aangebroken, 
wij gaan niet alleen. 
 

allen gaan zitten 
Muziek 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. 
Er is koffie, thee en limonade na de dienst die op twee 
plaatsen wordt uitgeschonken: in de ontmoetingsruimte 
en in de hal of buiten.  
Onder de koffie kunt u Dora en Jan Willem, William en 
Anja de hand drukken. 
 

Voorganger: ds. Ellie Boot 
Pianist: Edwin Schimscheimer 
Ouderling van dienst: Nel van Rietschoten 
2e ambtsdrager: Anja Bouw  
Lector: Vera Lubbers 
Zondagskind: Lucas Bouw 
Kinderdienst: Lieske Duim  
Koster: Harry van der Klok 
Welkom: Céline Jumelet 
Beeld: Lien Vogel 
Geluid: Fokke van der Veer 
Koffiedienst: Mineke Haverkamp en Wilma van de 
Kuilen 
 
De collectes zijn voor de Eigen diaconie en voor BRIES 
(voorheen Vorming&Toerusting). De bijdragen van de 
kinderen zijn bestemd voor Stichting Oekraïne heeft 
hulp nodig. 
 
Meer informatie over kaarten en collectes vindt u in de 
nieuwsbrief. 


