
 
Zondag 25 september 2022 

tweede zondag van de herfst  

 
 
Muziek 
 allen gaan staan 
 
vg Soms gelovig, soms twijfelend 
allen We komen hier samen in Jouw naam God, die 

Liefde is 
 
vg Soms huilend, soms lachend 
allen we komen hier samen in Jouw naam God, die 

Hoop is 
 
vg Soms bang, soms blij 
allen We komen hier samen in Jouw naam God, die 

Vrede brengt 
 
vg Wat er ook gebeurt in ons leven, hier zijn we 

welkom 
allen Deze dag, deze plek, God is met ons. 
 
We zingen: Op de melodie van psalm 119 uit het 
Liedboek  
 

1. Met nieuwe woorden voor een oud verhaal, 
niet met een stem versteend in het verleden, 
wel in een taal die twijfelt en die vraagt, 
zonder de harde leer van zekerheden, 
woorden die klinken als een nieuw signaal: 
ruimte waar mensen zich gezegend weten. 

 
2. Woning waar mensen meer dan welkom zijn, 

een pleisterplaats om bij elkaar te komen, 
waar elk van waarde is die hier verschijnt, 
waar lachen is en tranen mogen stromen, 
deuren die open staan voor groot en klein, 
waar mensen volop nieuwe liefde dromen. 
 

3. Dank voor een plaats waar elk de ander ziet, 
waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten, 
dank voor de adem die de vrijplaats biedt, 
dank voor de openheid van niet te moeten, 
dank voor de woorden en het nieuwe lied, 
dank voor de ogen die elkaar begroeten. 

 
 allen gaan zitten 
Kyriëgebed 
 
We zingen: Op de melodie van lied 791 uit het Liedboek 
In wisselzang:  
1: Allen. 2. Vrouwen. 3. Mannen. 4. Vrouwen. 5. Allen 

1. Om de mensen, godverlaten,  
vluchtelingen, doodswoestijn,  
om de woede, om de tranen  
roepen wij: Je zou er zijn.  
 

2. Om de haat en om de oorlog,  
de verbittering, de pijn, 
om die eindeloze cirkel  
vragen wij: Zul Jij er zijn?  
 

3. In een mens die helend leefde,  
in een woord, in brood en wijn,  
in ‘t verlangen dat wij delen,  
zeg Jij ons: Ik zal er zijn.  
 

4. Tegen onrecht, tegen honger, 
 tegen grootspraak, valse schijn,  
vieren wij de hoop op morgen,  
vragen wij: Zul Jij er zijn?  
 

5. In de mensen die volharden,  
trouw en onbevangen zijn, 
in wie opstaan, in wie troosten,  
weten wij: Je zult er zijn.  
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Evangelielezing: Mattëus 14, 22- 32 

 

We zingen: ‘Jij geeft mij vleugels’: lied 930  

(3x) 

 
Overweging 
 
Muziek 
 

gebeden en gaven 
 
Inzameling van de gaven. 
 
Voorbeden, telkens besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij:  
 
Hoor je mij? Voor mij geen ander an jij. 
Bij jou alleen ben ik veilig. 
 

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

 
allen  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 
 

Slotlied: ‘O grote God die liefde zijt’: lied 838, 1, 2 en 3  
 
Zegen 
allen (431b) 
 
Amen. 
 
 

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. 
Blijft u niet bij de koffietafel staan? De koffie mag overal 
in de kerkzaal en door het hele gebouw worden 
opgedronken. Laten we erop blijven letten dat we 
elkaar de ruimte geven.  
 

 
 
Voorganger:  ds. Rolinka Klein Kranenburg, Hoevelaken 
Organist: Simon Drost 
Ouderling van dienst: Dora den Hartog 
2e ambtsdrager: Gerwin Duine 
Lector: Vera Lubbers 
Koster: Wim Heining 
Welkom: Lieske Duim 
Beeld: Jantine Dijkstra 
Geluid: Fokke van der Veer 
Koffiedienst: Pea Heining en Dinie Beitler 
 
De collectes zijn voor het Nijkerks Diaconaal Beraad en 
voor het Jeugd- en jongerenwerk. Bijdragen van de 
kinderen zijn bestemd voor de stichting ‘naar school in 
Haïti’.   
 
Meer informatie over kaarten en collectes vindt u in de 
nieuwsbrief. 
 
  


