
 
Zondag 17 oktober 2021 

vijfde 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: ‘Dit ene weten wij’ (t. Henriëtte Roland 
Holst, m. Mariëtte Harinck; Verzameld liedboek p.xiv) 
1e keer zangers, 2e keer (met herhaling vanaf ‘er is een 
woord…’) allen 
 
Dit ene weten wij  
en aan dit één houden wij ons vast 
in de duistere uren: er is een woord  
dat eeuwiglijk zal duren  
en wie ’t verstaat,  
die is niet meer alleen. 
 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 (t. Lk 2,14; m. Jacques Berthier, Dienstboek 25) 
1e keer zangers, 2e en 3e keer allen 
 
Gloria, gloria in excelsis Deo, 
gloria, gloria, alleluia! 
Et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis 
 
(Glorie zij God in de hoge, halleluja! En op aarde vrede 
voor mensen van goede wil.) 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing uit het eerste testament: Exodus 6,2-8 
 

Lied: ‘Mensen, wij zijn geroepen om te leven’: lied 827, 
1+2 (t. Willem Barnard, m. Genève 1551) 
1 zangers, 2 allen 
 
1. Mensen, wij zijn geroepen om te leven! 
Hoog is de hemel boven ons verstand 
en onder onze voeten hier beneden 
de goede grond, het groene moederland. 
 
2. God onze toekomst, God is onze Vader, 
Hij is het licht voor onze dagen uit. 
De hele wereld leeft van zijn genade, 
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd. 
 
Evangelielezing: Johannes 8,21-36 
 
Lied: vers 3 en 4 van lied 827 (allen) 
 
3. Abraham heeft Hij eerst zijn woord gegeven, 
dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad, 
om zo de toekomst tegemoet te leven 
wanneer de grote oogst te velde staat. 
 
4. Ja, wij zijn allen kinderen der belofte, 
kinderen van de dag die komen zal, 
als Hij, de Zoon, de zon, daalt uit de hoogte, 
roepend van recht en vrede overal! 
 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Van liefde die overvloeit’ (t. Jannet Delver, naar 
Hildegard von Bingen, m. Thom Jansen; Zangen van 
zoeken en zien 539) zangers: 
 

Vanuit de diepte tot hoog in de sterren 
Overvloeit de liefde. 

Vanuit de diepte tot hoog in de sterren 
Overvloeit de liefde. 

 
Alles en allen 

wijdt zij zich toe 
in zorg en aandacht 
liefhebbend ieder 

waar ook op aarde. 
 

allen: vanuit de diepte… 
 

Want was het niet zij, 
die de Allerhoogste, 

die Enige, 
een kus gaf, 

de kus van de vrede. 
 

allen: vanuit de diepte… 
 



gebeden en gaven 
 
In gedachtenis: Egbert Berends 
5 januari 1944 – 25 september 2021 
 
Stagiair in ons midden: Marco Kruijsbergen 
 
Intro van Femke en Emma die naar Georgië gaan 
 
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: ‘Bron van liefde, licht en leven’: lied 793  
(t. André Troost, m. John Zundel) 
 
1. Bron van liefde, licht en leven, 
voor elkaar zijn wij gemaakt 
door uw hand elkaar gegeven, 
door uw vinger aangeraakt. 
Laat ons op uw toekomst hopen, 
gaandeweg U tegemoet; 
dat wij samen lachend lopen 
in uw grote bruiloftsstoet. 
 
3. Bron van liefde, licht en leven, 
laat uw vreugde in ons zijn; 
is de blijdschap weggebleven, 
liefde maakt van water wijn. 
Dat wij dan elkaar beminnen 
zó dat zelfs de dood niet scheidt; 
niets kan liefde overwinnen – 
liefde heeft de eeuwigheid. 
 
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. Ellie Boot 
Organist/pianist: Erik van Veelen 
Ouderling van dienst: Henry Westein  
2e ambtsdrager: Liesbeth van den Heuvel 
Welkom: Céline Jumelet 
Lector: Marco Kruijsbergen 
Koster: Aalt van de Pol 
Beeld: Jantine Dijkstra 
Geluid: Sipko van Gent 
Zangers: Jantine Alfrink, Diana Kneppers-Doornekamp, 
Jouke de Jong en Harmen Lanser 
Koffiedienst:  Pea Heining en Quirina Schipper 
 
De collectes zijn voor de Eigen diaconie, onderhoud van 
het gebouw en TeamUp. 
 
Meer informatie over bloemen, kaarten en collectes 
vindt u in de Nieuwsbrief. 
 


