
 
Zondag 2 oktober 2022 

derde zondag van de herfst  

 
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: ‘Ik sla mijn ogen op en zie’:  
Psalm 121, cpl. 1, 3 en 4   
                                                                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. 
 
Gloria: ’Zing van de Vader die in den beginne’:  
lied 304  
 
 de heilige Schrift 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen. Daarna krijgen ze het licht 
mee en mogen naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit het eerste testament: Habakuk 3, 1-3; 6-
19 
 
Lied: ‘Ik sta voor U in leegte en gemis’: 
lied 942, cpl. 1 en 2 
 
Evangelielezing: Lucas 17, 1-10 
 
Lied: ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’:  
lied 992  
 

Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát’: 
lied 362, cpl. 1 en 2  
 

gebeden en gaven 
 

De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven. 
 
Voorbeden, telkens besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij:  
 
Hoor je mij? Voor mij geen ander dan 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, cpl. 1 en 2  
 
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. Marrit Bassa, Voorst 
Organist: Rudi Coppoolse 
Ouderling van dienst: Frits Harmsen 
2e ambtsdrager: Lien Vogel 
Lector: Irene de Vries 
Kinderdienst: Bianca van den Burg en Emma Zijlstra 
Zondagskind: Anne Doornekamp 
Koster: Nico Peer 
Welkom: Marijke Hildering 
Beeld: Jantine Dijkstra 
Geluid: Jan baas 
Koffiedienst: Yvonne de Gier en Alice Bernhard 
 
De collectes zijn voor de Voedselbank en voor de 
Eredienst. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd 
voor de stichting ‘naar school in Haïti’.   
 
Meer informatie over bloemen, kaarten en collectes 
vindt u in de nieuwsbrief. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


