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de vierde zondag van de herfst 

 

   thema: oefenen in dankbaarheid 

 

 

Intrede 
 

Muziek bij binnenkomst    

Liebster Jesu, wir sind hier, BWV 730 en 731 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling 

 

Muziek tot verstilling 

Improvisatie   

 

Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken. 

 

- wij gaan staan - 

 

Groet en bemoediging 

v:  De Heer zal bij u zijn. 

g:  DE HEER ZAL U BEWAREN. 

v:  Onze hulp is in de naam van de LEVENDE, 

g:  DIE LIEFDE IS EN GROND VAN ONS BESTAAN. 

 

Eerste lied  136: 1, 3, 12 en 13 

 

- wij gaan zitten - 

 

Gebed om ontferming 3x beantwoord met acclamatie 367d 

 

Loflied   103c  1, 2 en 3 
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Gebed van de zondag 

v: (…) Door Jezus Christus, onze Heer. 

a: AMEN 

 

De heilige Schrift 

 

Lied     174: 1 

 

Eerste lezing  2 Koningen 5: 9-17 

 

Lied    174: 3 

 

Tweede lezing  Lucas 17: 11-19 

 

Lied     856: 1 en 2 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Lied 856: 3 en 4 

 

 

 

Gaven en gebeden 
 

Inzameling van de gaven, toegelicht door de diaken 

 

Gebed over de gaven 

Dank en voorbede 

Er is gelegenheid om zelf een kaarsje aan te steken, we zingen 

ondertussen  Lied 103e Bless the Lord  

 

Onze Vader  (vertaling NBV 21) 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen 

laat uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 
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Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven 

wie ons iets schuldig is. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons van het kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit 

in eeuwigheid. 

Amen. 

 

 

 

Zending en zegen 
 

- wij gaan staan - 
 

Slotlied  704 

 

Zegen 

v: … 

allen:  

 

Amen Lied 429 c 

 

  

 

Muziek 

Dank sei Dir, Herr 

Georg Friedrich Händel (1685-1759) 

 

 

 

 

Bij deze dienst zijn o.m. betrokken: 

 

voorganger  ds. Rian Veldman 

ouderling en lector Mirjam Huizer     

diaken    Martine Delver 

organist    Leonard Seeleman 

beamteam   Chris van der Oord, Ronald Vermerris 

ontvangstcommissie Groen Benschop, Jasper de Kogel  


