
 
Zondag 8 november 2020 

achtste zondag van de herfst 

 
Alle kinderen mogen bij binnenkomst in de kerk gelijk 
naar de kinderdienst gaan. 
 
Muziek: Ach wie nichtig, ach wie flüchtig – Georg Böhm 
(1661-1733) 
 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 Wees in ons midden, 
 God van ons hart – 
 adem ons open door uw Geest. 
allen Zie ons aan zoals wij zijn 
 en neem ons op in uw liefde. 
vg Maak met ons een nieuw begin, 
 vandaag, morgen en alle dagen 
 die ons gegeven worden. 
allen Amen 
 
Openingslied: ‘Gij die uw gemeente bijeenroept’ 
(t. Huub Oosterhuis, m. Tom Löwenthal; Verzameld 
Liedboek 638) 

 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(367d; m. Jan Pasveer) 

 

 de heilige Schrift 
 
Schriftlezing: Matteüs 25,1-13 
 
Acclamatie: ‘Christe, lux mundi’: lied 921 
(t. Johannes 8,12, m. Taizé) 

 
Vertaling: Christus, licht der wereld, wie u volgt heeft 
het licht dat leven geeft. 
 
Overweging 
 
Muziek: Andante in d – Uit het beiaardboek van Joannes 
de Gruytters, 1746 

gebeden en gaven 
 
Voorbeden en doopgebed (met Gerbrand), telkens 
besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen ‘Behoed mij, o God’  
(16b; t. naar psalm 16,1-11, m. Taizé)  

 
 
Dooplied: ‘Jouw leven staat aan het begin’: lied 354 
(t. Hanna Lam, m. Wim ter Burg) Intussen wordt de 
dopeling binnengebracht. 



 
Ook de kinderen uit de kinderdienst komen in de 
kerkzaal. De kinderen mogen op de traptreden gaan 
zitten. 

 
 
2. Jij weet nog niet wat leven is, 
wat liefde is en wat gemis. 
Jij weet nog niet van nee en ja 
van ondergang en gloria. refrein 
 
3. Je huilt nog van verwondering, 
maar jij hoort hier, in onze kring. 
Het water wacht, die diepe zee 
geeft jou een taal, een teken mee. refrein 
 
4. Dat teken is een heilgeheim: 
God wil met jou verbonden zijn. 
Hij is nabij waar jij ook bent, 
omdat Hij je bij name kent. refrein 
 
5. Zo komt jouw leven aan het licht, 
zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht. 
Gods adem heeft je aangeraakt 
en jou tot bondgenoot gemaakt. refrein 
 
Vraag aan de ouders: 
Verlangen jullie dat jullie zoon wordt gedoopt in de 
Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest? 
ouders Ja, dat verlangen wij. 

 allen gaan staan 
Doopgedachtenis en geloofsbelijdenis 
vg Ik geloof 
 in het goede dat in mensen is. 
 In warmte en oprechtheid; 
 in nabijheid en vriendschap. 
 
allen Ik geloof 
 in een wereld zonder oorlog en geweld, 
 zonder verschil tussen arm of rijk, 
 tussen blank of zwart. 
 

 
vg Ik geloof in liefde 
 in al haar vele vormen. 
 
allen Ik geloof 
 dat er Eén is, 
 die groter is dan ons hart; 
 hij legt die liefde in ons – 
 God is zijn naam. 
 
vg Ik geloof 
 dat Hij liefheeft ten dode toe 
 door Jezus zijn Zoon, onze bondgenoot. 
 
allen Ik geloof 
 dat ik mag groeien 
 en elke dag opnieuw beginnen. 
 Ik geloof dat Jezus in ons midden is  
 in kracht en in Geest. 
 Amen.    
     allen gaan zitten 
 
 
Bediening van de doop aan Nick * 18-03-2020 
Aanbieden van de doopkaars en het cadeau van de 
kinderen 
 
Ophangen van de appels van Amy en Nick in de 
levensboom 
 
Gedicht (door Laura) 
 
Aanvaarding van het nieuwe dooplid 

Vraag aan de doopouders 
vg Jullie ontvangen Nick vandaag als gedoopt 
kind terug in jullie gezin. Beloven jullie dat jullie 
hem voor zullen gaan op de weg die ons gewezen 
is door Christus onze Heer, zodat hij zijn doop kan 
leren verstaan? 
 
Antwoord van de doopouders: 
Gerbrand en Laura Lubbersen-Zuiddam 

 allen gaan staan 
Vraag aan de gemeente 
vg Wilt u deze ouders met hun kinderen 
opnemen in ons midden, met hen Gods Naam 
belijden, vreugde en vragen met hen delen en hen 
dragen met uw liefde en uw geloof? 

 allen Ja, dat beloven wij. 
 
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 
Zegen 
 
Slotlied: ‘Ga met God en hij zal met je zijn’: lied 416  
(t. Jeremiah Rankin, vert. Gert Landman, m. Ralph 
Vaughan Williams) 

 

 
 
  2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
  bij gevaar, in bange tijden, 
  over jou zijn vleugels spreiden. 
  Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
  3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
  in zijn liefde je bewaren, 
  in de dood je leven sparen. 
  Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
  4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
  tot wij weer elkaar ontmoeten, 
  in zijn naam elkaar begroeten. 
  Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Muziek: Preludes in d – Heinrich Scheidemann (1596-
1663) 

 
 
Voorganger: ds.Ellie Boot 
Organist: Tjalling Roosjen 
Ouderling van dienst: Eunice van Zomeren 
Coördinator: Ineke Aukema 
Koster: Jan Stomphorst 
Zangers: Jac en Ankie van Hoeijen, Harmen Lanser en 
Jantine Alfrink 
Opname: Coralien Toom 
Geluid: Arjan de Vries en Thijmen Toom 

Bloemen 
De bloemen gaan deze week naar Kees en Nel van 
Rietschoten. Op 11 november zijn zij 50 jaar getrouwd. 
We feliciteren hen van harte! 
 
Kaarten 
We tekenen een kaart  voor Kees Tadema. Hij heeft bij 
het tennissen een ongelukkige val gemaakt en heeft 
daarbij zijn heup gebroken. Hij is dezelfde dag 
geopereerd en er is een band om de heup geplaatst. Hij 
is weer thuis, maar heeft veel pijn. We wensen hem een 
voorspoedig herstel toe.  
 
Een tweede kaart is er voor Tini Goedhart. Ook zij heeft  
een gebroken heup en is inmiddels naar een 
verzorgingshuis in Doorn gegaan, waar ze kan 
revalideren. Ook haar wensen we toe dat het helemaal 
goed komt 
 
Op 8 november wordt Nick Lubbersen gedoopt. In niet-
coronatijden zouden wij als gemeente  de volgende 
vraag met ja beantwoorden: ‘Wilt u deze ouders met 
hun kinderen opnemen in ons midden, met hen Gods 
Naam belijden, vreugde en vragen met hen delen en 
hen dragen met uw liefde en uw geloof?’ In deze 
coronatijd willen we onze verbondenheid met Laura en 
Gerbrand en de kinderen Amy en Nick vormgeven door 
een kaart voor hen te tekenen.  
 
En een vierde kaart is er voor Joke van de Pol. Zij 
maakte afgelopen dinsdag een hele nare val van de 
trap, waarna ze met spoed naar het UMC Utrecht is 
gebracht. Er bleek een bloedophoping  te zitten tussen 
haar hersenen en haar schedel. Door rust en medicatie 
komt dit hopelijk de komende dagen weer in orde. Ze 
slaapt veel en is erg moe. Met Joke en Aalt hopen  we 
op een voorspoedig herstel  
 
Collectes  
De eerste collecte is voor de Eigen diaconie; 

kerstpakketten en kerstattenties en de tweede voor de 
Eredienst. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor 
hulp aan vluchtelingen. 
 
Meer informatie over de collectes vindt u in de 
Nieuwsbrief. 
 
 
 


