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tweede 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 Gij wacht op ons 
 totdat wij opengaan voor U. 
allen Wij wachten op uw woord 
 dat ons ontvankelijk maakt. 
vg Stem ons af op uw stem, op uw stilte, 
allen kom tot ons als een glimp van de zon. 
 Amen. 
 
Openingslied: ’Zegen mijn ziel, de grote naam des 
Heren’: lied 103, 1 en 3 (t. Jan Willem Schulte Nordholt, 
m. Straatsburg 1539)  
 
1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
3.Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 
 

 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(t. en m. Marten Kamminga; Nader tot jou,25) 
 
Eeuwige, erbarm U over ons, 
Kyrie e-leison. 
 
Gloria: ‘Grote God, wij loven U’: lied 413, 1, 2 en 3  
(t. Ignaz Franz, vert. Helène Swarth, m. Duitsland 18e 
eeuw), 1 allen, 2 zangers, 3 allen 
 

1. Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
2. Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuwige, ongeziene, 
looft uw liefde en zingt ervan. 
Alle engelen, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
‘Heilig, heilig, heilig’ toe! 
 
3. Heer, ontferm u over ons, 
open uwe vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan – 
laat ons niet verloren gaan. 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing uit het eerste testament: Psalm 103, 1-8 (uit de 
NBG vertaling) 
 
 
Lied:  ‘Iedereen zoekt U, jong of oud’, lied 837: 1 en 2  
(t. Emiel Liedgren, vert. Gert Landman, m. Ludvig 
Mathias Lindeman) 
 
1. Iedereen zoekt U, jong of oud, 
speurend langs allerlei wegen: 
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd – 
Meester, waar kom ik U tegen? 
Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 
moe van onszelf en zonder kracht, 
dorstend naar liefde en zegen. 
 
2. Volgen wij, Heiland, niet uw spoor: 
laten wij anderen bloeden, 
geven wij pijn en angsten door - 
neem ons dan onder uw hoede. 
Spreek uw genezend woord vol macht, 



dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 
Spreek, dan keert alles ten goede. 
 
Evangelielezing: Lucas 10, 25-37 (uit de NBG vertaling) 
 
Lied: ‘Een schoot van ontferming is onze God’: lied 158b 
(t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen), eerste keer 
zangers, tweede keer allen 
 

Een schoot van ontferming is onze God. 
Hij heeft ons gezocht en gezien 
zoals de opgaande zon aan de hemel. 
Hij is ons verschenen 
toen wij in duisternis waren 
in schaduw van dood. 
Hij zal onze voeten richten 
op de weg van de vrede. 
 
Overweging 
 
Muziek 

gebeden en gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen ‘trek door ons heen, een stroom van genade, nu 
en altijd’ (uit Woestijnlied; t. Kris Gelaude, m. Arnout 
Malfliet) 
 
Trek door ons heen, 
een stroom van genade. 
Nu en altijd. 
 
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: ‘God, schenk ons de kracht’ 
 lied 418, 1, 2, 3 en 4 (t. Dieter Trautwein, vert. Ad den 
Besten, m. Dieter Trautwein) 1 zangers; 2, 3 en 4 allen  
 
1. God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 

samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
 

2. Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 
 
3. Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 
 
4. God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
 
Zegen 
 
Amen 
 

allen gaan zitten 
Muziek 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. 
De mensen die in de kuil zitten, kunnen nu de kerkzaal 
via de hoofdingang verlaten. De mensen op de 
verhoging kunnen via de nooduitgang aan de 
zuidoostzijde vertrekken. 
Bij droog weer is er buiten koffie & thee, bij nat weer 
binnen. 
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De collectes zijn voor het Nijkerks Diaconaal Beraad en 
Vorming & Toerusting . Bijdragen van de kinderen zijn 
bestemd voor TeamUp. 
 
Meer informatie over bloemen, kaarten en collectes 
vindt u in de Nieuwsbrief. 


