
 
Zondag 24 oktober 2021 

zesde 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: ‘Heer, raak mij aan met uw adem’: lied 
695 (t. Pia Perkiö, vert. Sytze de Vries, m. Ilkka Kuusisto) 
1 zangers, 2 allen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 allen 
 
1. Heer, raak mij aan met uw adem, 
reik mij uw stralend licht, 
wijs mij nieuwe wegen, 
geef op uw waarheid zicht. 
 

2. Raak met uw adem mijn onrust 
tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw kind. 
 
3. Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 
mijn tijd is in uw hand. 
 
4. Kom en doorstraal mijn dagen, 
Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan. 
 
5. Heer, raak ons aan met uw adem, 
geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht! 
 
      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: ‘Zing van de Vader die in den beginne’: lied 304 
(t. Henk Jongerius, m. Johan Crüger)  
 
1. Zing van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen: 
hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 
houd Hem in ere! 
 

2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 
 
3. Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit het eerste testament: Psalm 13 
 
Lied: ’Waar de mensen dwalen in het donker’:  
lied 286, 1 en 3  (t. Robert Willis, vert. Coen Wessel, m. 
Richard Shephard); 1 zangers, 3 allen 
 
1. Waar de mensen dwalen in het donker, 
draai je om en zie het nieuwe licht, 
zie het licht dat God ons gaf in Jezus, 
zie de mens die ieder mens verlicht. 
Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 
 
3. Steek een kaars aan tegen al het duister, 
als een teken in een bange tijd, 
dat ons leven niet in wanhoop eindigt 
dat de vrede sterker is dan strijd. 
Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 
 
Evangelielezing: Marcus 10, 46-52 
 
Lied: ‘Wek mijn zachtheid weer’: lied 925 (t. Huub 
Oosterhuis, m. Antoine Oomen)  
(2x) 1e keer zangers, 2e keer allen 
 

Wek mijn zachtheid weer. 
Geef mij terug de ogen van een kind. 
Dat ik zie wat is. 



En mij toevertrouw. 
En het licht niet haat. 
 
Overweging 
 
Muziek 

gebeden en gaven 
 

De kinderen komen terug uit de kinderdienst 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
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. 
 
Stil gebed 
 
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 heb U lief, o mijn beminde’: 
lied 908: 1, 4 en 6 (t. Johann Scheffler, vert. Ad den 
Besten, m. Johan Balthasar König)  
 
1. Ik heb U lief, o mijn beminde, 
die al mijn vreugd en sterkte zijt. 
Ik heb U lief, o welgezinde, 
wiens komst ik dag en nacht verbeid. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
glans van Gods aangezicht. 
 

4. Ik ging verdwaald langs vele wegen, 
ik zocht U wel, maar vond U niet, 
ik ging verblind het duister tegen, 
ik minde wat de wereld biedt. 
Nu hebt Gij zo mijn hart gewend, 
dat ik U heb herkend. 
 
6. Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen, 
dat ik niet weer verdwalen zal; 
houd Gij mijn voeten op uw wegen, 

dan brengen zij mij niet ten val. 
O licht, dat op mijn leven viel, 
verlicht mijn lijf en ziel. 
 
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: mw. Thea Kloek, Nijkerk 
Organist/pianist: Erik van Veelen 
Ouderling van dienst:  Henry Westein 
2e ambtsdrager: Anja Bouw 
Welkom: Lieske Duim 
Lector: Vera Lubbers 
Kinderdienst: Bianca van den Burg 
Koster: Nico Peer 
Beeld: José van Dasselaar 
Geluid: Klaas van Dasselaar 
Zangers: Jeannette van Driel, Jantine Dijkstra, Harm 
Albert Zanting, Marius Gort en Harmen Lanser 
Koffiedienst:  Ans Baas en Netty Buitink 
 
De collectes zijn voor Stichting Hulpdienst Hoevelaken   
en Muziek en Liturgie. 
 
Meer informatie over bloemen, kaarten en collectes 
vindt u in de nieuwsbrief. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


