
 
Zondag 16 oktober 2022 

vijfde van de herfst 
Uitgelicht: Tamar 

 
Muziek: Vater unser im Himmelreich – Georg Böhm  
 
 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’: lied 121, 1 + 4 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed = lied: ‘God die ons ooit bevrijdde’, 1 en 5 
(t. Sytze de Vries, m. Tjalling Roosjen; Zingend Geloven 
3,33)  
 
allen 1. God die ons ooit bevrijdde,  
 wilt Gij ons verder leiden,  
 gaat Gij nog lichtend voor? 

 Zijn wij uw trouw indachtig  
 of blijven wij onmachtig,  
 verzand in ’t zelfgenoegzaam spoor? 

 
koor 5. Hoor van de aarde schreeuwen 
 het bloed van zoveel eeuwen, 
 zo kostbaar in uw oog. 
 Zult Gij het recht beperken 
 van machtigen en sterken? 
 Maak klein, o God, wie zich verhoogt. 
 
Gloria: vers 2 en 6 van ‘God die ons ooit bevrijdde’ 
 
allen 2. Gij zijt ons bijgebleven! 
 Met vrijheid om te leven 
 hebt Gij God, ons bedacht. 
 Die weldaad te gedenken 
 is levensruimte schenken 
 wie rechteloos wordt omgebracht. 
 
allen 6. Wees dan omlaag gebeden, 
 gij gouden stad van vrede 
 en anker u op aard. 

 Jeruzalem, wij dromen 
 van u als onderkomen 
 waar God ons voor de dood bewaart! 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Verhaal voor de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de Torah: Genesis 38,1-26a, gelezen en 
gezongen. Liedteksten (t. en m. Edwin Schimscheimer): 
 
‘Er, Onan en Shela’ en ‘Dit zijn mijn kinderen’ 

Er, Onan en Shela. 
Dit zijn mijn kinderen. Dit zijn mijn zoons, 
dit is mijn rijkdom. Dit is alles, dit is alles. 
Dit is al wat ik bezit. 
Er, Onan en Shela. 

 
‘Ik word niet gezien’ 

Ik word niet gezien. Ik word niet gehoord. 
Ik word verstoten en alleen gelaten. 
 
Zij wordt niet gezien. Zij wordt niet gehoord. 
Zij wordt verstoten en alleen gelaten. 
Alleen, alleen, zij wordt alleen gelaten. 
Alleen, alleen, zij wordt alleen gelaten. 

 
‘Zo’n vrouw is hier nooit geweest’ 

Zo’n vrouw is hier nooit geweest. 
Zo’n vrouw kennen we niet. 
Zo’n vrouw woont hier echt niet. 

 
‘Tamar is zwanger’ 

Tamar is zwanger, zij moet hier weg. 
Zij heeft haar lichaam aan een man gegeven. 
Verbrandt haar!  

 
‘Van wie is dit zegel?’ 

Vertel mij eens eerlijk, van wie is dit zegel, 
van wie deze staf en dit snoer? 
 
Vertel ons eens eerlijk, van wie is dit zegel, 
van wie deze staf en dit snoer? 
Vertel ons! 

 
‘Niet zij is schuldig’ 

Niet zij is schuldig, maar ik. 
Want ik heb haar niet mijn zoon Shela gegeven. 
Niet zij is schuldig, niet zij is schuldig. 
Niet zij is schuldig, schuldig. 

 
Maar ik was bang voor het duister.  
Bang voor het lot. 
Bang dat ik alles verliezen zou. 
Niet zij is schuldig, maar ik. 



 
‘Ik werd niet gezien’ 

Maar ik werd niet gezien. Ik werd niet gehoord. 
Ik werd verstoten en alleen gelaten. 

 
Overweging 
 
Muziek: improvisatie bij Tamar 
 

gebeden en gaven 
 
Inzameling van de gaven; intussen komen de kinderen 
terug in ons midden. 
Muziek: Pazzomezzo en Saltarello – Bernhard Schmid 
 
Voorbeden, steeds 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) 

 
Onze Vader, die … 

 
     allen gaan staan 

Zegen 
 
Beaming van de zegen = slotlied: ‘Behoed en bewaar Jij 
ons, lieve God’ (t. Alex van Ligten, m. Anders Ruuth; 
Zangen van zoeken en zien 252) 
 
1. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
Wijs Jij ons de goede wegen. 
Wil je in de woestijn het manna zijn, 
omgeef Jij ons met jouw zegen 
wees met ons in al het lijden, 
 
2. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God 
wees met ons in al het lijden, 
wees warmte en licht, een menslijk gezicht 
nabij ons in donkere tijden. 
 
3. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
en geef geloof en vertrouwen: 
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft, 
geef dat wij daar zelf aan bouwen. 
 
4. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
omgeef Jij ons met jouw zegen. 
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn 
en zet ons op nieuwe wegen. 

allen gaan zitten 
 

Muziek: Nun lob’ mein Seel’ den Herren –  Johann 
Gottfried Walther 

 
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. Ellie Boot 
Organist: Tjalling Roosjen 
Ouderling van dienst: Gerwin Duine 
2e ambtsdrager: Liesbeth van den Heuvel 
Lector: Harm Albert Zanting 
Kinderdienst: Vera Vizee en Sara Vizee 
Zondagskind: Hidde van Dommele 
Koster: André Lekkerkerker 
Zangers: Rianne de Vries, John Breugem, Diana 
Kneppers-Doornekamp, Dicky van der Veer, Sienke 
Wolters, Jantine Dijkstra, Harm Albert Zanting, Jouke de 
Jong en Marius Gort. 
Welkom: Céline Jumelet 
Beeld: Celine van de Heuvel 
Geluid: Jan Vogel 
Koffiedienst: Ans Baas, Netty Buitink en Greet 
Bonestroo 
 
De collectes zijn voor de Eigen diaconie en Bries. 
Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor de 
stichting ‘naar school in Haïti’.   
 
Meer informatie over kaarten en collectes vindt u in de 
nieuwsbrief. 
 


