
 
Zondag 3 oktober 2021 

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 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: ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’: lied 
221, 1 en 2 (t.Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers) 
1 en 2 allen, 3 gesproken door de voorganger 
 
1. Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heen geslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 
2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 
 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: Gloria uit Taizé (3x) 
1e keer zangers, 2e en 3e keer allen 
 

Gloria, gloria, in excelsis Deo, 
Gloria, gloria, alleluia! 
Et in terra pax hominibus 
Bonae voluntatis. 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
De kinderen mogen het licht komen halen en naar de 
kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit het eerste testament: Exodus 34, 4-9 
 
Lied: ‘Een smekeling, zo kom ik tot uw troon’:  
psalm 119: 64 en 65 (t. Willem Barnard, Ad den Besten, 
Muus Jacobse, Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit, 
m. Genève 1551 
 

64. Een smekeling, zo kom ik tot uw troon: 
leg met uw woord beslag op mijn gedachten 
opdat ik in het licht der waarheid woon. 
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten. 
Leer mij uw wet, die goed is, waar en schoon, 
dan loof ik U bij dagen en bij nachten. 
 

65. Al uw geboden zijn gerechtigheid. 
Ik prijs uw woord met juichende gezangen. 
Uw rechterhand geleide mij altijd; 
naar uw geboden richt ik al mijn gangen. 
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd, 
het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen. 
 
Evangelielezing: Johannes 8, 1-11  
 
Lied: ‘Hoe ik ook ben’: lied 928  
(t. Hein Stufkens, m. Fokke de Vries) 
1 en 2 zangers, 3 allen 
 
1. Hoe ik ook ben 
in donker gehuld, 
nog wacht mij de morgen. 
 

2. Hoe ik ook ben 
verloren geraakt, 
nog draagt mij een engel. 
 
3. Hoe ik ook ben 
geworden tot niets, 
nog ziet mij die Ene. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘O Heer God, erbarmend, genadig’: lied 329 
(t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen, 1x allen  
 



 

O Heer God, erbarmend, genadig, lankmoedig, 
rijk aan liefde, rijk aan trouw, 
bewarend liefde tot het duizendste geslacht. 

 
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. 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
 

     allen gaan staan 
 

Slotlied: ‘God zal je hoeden’: lied 426 (t. en m. John L. 
Bell, vert. Andries Govaart),  
1e keer zangers, 2e keer allen 
 
God zal je hoeden, Christus je voeden, 
Geest van hierboven geeft zin en zicht. 
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je, 
vriend in het duister en gids naar het licht. 
 
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. 

 
 
Voorganger: ds. Bernadette van Dijk, Amersfoort 
Organist/pianist: Simon Drost 
Ouderling van dienst: Sienke Wolters 
2e ambtsdrager: William Bouw 
Lector: Bea de Rijke  
Kinderdienst en oppas: Lieske Duim en Ilse Heining 
Koster: Harry van der Klok 
Beeld: Lien Vogel en Joke van der Klok 
Geluid: Jan Vogel 
Zangers: Jantine Alfrink, Rianne de Vries, John Breugem 
en Feije Duim 
Koffiedienst: Mineke Haverkamp en Wilma van de 
Kuilen 
 
De collectes zijn voor het Straatpastoraat en het 
Pastoraat. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor 
TeamUp. 
 
Meer informatie over bloemen, kaarten en collectes 
vindt u in de nieuwsbrief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


