
 

 
Zondag 10 oktober 2021 

vierde 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: ‘Die ons voor het licht gemaakt hebt’:  
lied 277 (t. Huub Oosterhuis, m. Tom Löwenthal),  
1x voorzang, 1x allen 
 
Die ons voor het licht gemaakt hebt 
dat wij leven: 
spreek licht, wees hier aanwezig in uw naam 
Ik zal er zijn. 
 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 (Taizé): 1x zangers, 3x allen 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, halleluja, halleluja! 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing uit het eerste testament: Exodus 13, 17-22 
 
Lied: ‘Uw woord is als een lamp’: lied 119, 40  
(t. Psalmberijming 1967, m. Genève 1551) 
 
40. Uw woord is als een lamp, een helder licht, 
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 
dat in de duisternis mijn schreden richt. 
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
dat ik zal wandelen voor uw aangezicht, 
dat ik uw recht zal roepen van de daken. 

 
Evangelielezing: Johannes 8, 12-15  
 
Lied: ‘Hij die de blinden weer liet zien’: lied 534, 1 en 4  
(t. Henk Jongerius, m. Edward Miller);  
1 zangers, 4 allen 
 
1. Hij die de blinden weer liet zien, 
hun ogen kleur liet ondervinden 
is zelf het licht dat ruimte geeft: 
ons levenslicht, de Zoon van God. 
 
4. Hij die de doven horen deed 
hun eigen oren deed geloven 
is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
het levend woord, de Zoon van God. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘De liefde gaat ons voor’: lied 829 (t. Huub 
Oosterhuis, m. Rik Veelenturf) 
1 zangers, 2 en 3 allen  
 
1. De liefde gaat ons voor 
van den beginne; 
zij is een lichtend spoor, 
een vuur van binnen 
dat straalt. 
 

2. De hoop die in ons is 
en ons doet leven, 
dat is een erfenis 
om door te geven 
voorgoed. 
 
3. Wij houden ons bereid 
om te ontvangen 
de Geest die ons geleidt 
en ons verlangen 
vervult. 
 
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: ‘Ik danste die morgen’: lied 839, 1, 2 en 3  
( t. Ben Sleumer, m. Shaker-traditie, bewerking Sydney 
Bertram Carter) 
1 zangers, 2 en 3 allen 
 
1. Ik danste die morgen toen de schepping begon, 
ik danste de dans van de sterren, maan en zon, 
de golvende velden en de deinende zee 
en alles wat ademt dat danste mee 
Refrein: 
Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
 
2. De dans werd vergeten en het ritme verstoord; 
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord. 
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin, 
in Betlehem zette de dans weer in. 
Refrein 
 
3. Ik danste voor blinden die mij riepen om licht. 
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht. 
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 
Ik danste het lied van gerechtigheid. 
Refrein 
 
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: drs. Erik Idema, Hooglanderveen 
Organist/pianist: Dinie Jager 
Ouderling van dienst: Nel van Rietschoten 
2e ambtsdrager: Nico van Rootselaar 

Welkom: Ineke Aukema 
Lector: Ans Baas 
Koster: Jan Haverkamp 
Beeld: Celine van den Heuvel 
Geluid: Jan Baas/Jan Vogel 
Zangers: Rianne de Vries, Jantine Dijkstra, Mari van den 
Burg, Annahes Odink, Harm Albert Zanting en Harmen 
Lanser  
Koffiedienst: Annie Hanse en Nel Stoffelsen 
 
De collectes zijn voor de Voedselbank en de Eredienst. 
Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor TeamUp. 
 
Meer informatie over bloemen, kaarten en collectes 
vindt u in de nieuwsbrief. 
 
 
 


