
 
 
In deze dienst: 
Elly Boone..    - koster,       ………  - ontvangst,     
Jan Bosselaar. - ambtsdrager,        Elly Boone  - lector, Anja Kopmels.- cantor 
Henk Tazelaar - organist,   ds. Nico Vlaming  - voorganger 
 

Bronvermelding: 
Antwoordpsalm NBV – 2004 Heel mijn ziel  /  N. Vlaming – C. Winter 
Onze Vader NBV – 2004 / Nico Vlaming 

26/09/2021              Tweede zondag van de herfst              Prot. gemeente 
                                                                                                                    ‘De Ontmoeting’ 

                                                Slot Vredesweek                                         Katse kerk 
                                                                                                                            (kleur: groen) 
 

INTREDE 
Orgelspel - Stilte - Klokgelui                                                         allen gaan staan 
 

De altaarkaarsen worden aangestoken     
Lied 277       1.Voorzang    2. Allen,   3. Voorzang    4. Allen 
 
Intochtpsalm  119 : 1, 2 en 3   
 

In de naam + van de Vader  
en de Zoon  
en de heilige Geest.  
Amen. 
 
Onze hulp is de Naam van de HEER, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
 

Gij wacht op ons, goede God, totdat wij open gaan voor U. 
Wij wachten op uw woord, dat ons ontvankelijk maakt. 
Stem ons af op uw stem, stem ons af op uw stilte….. 
……………………………… 

Spreek ons uw Zoon tegemoet: 
Jezus, het woord van uw vrede. 
Vergeef ons, goede God, al wat wij misdeden 

en laat ons weer in vrede leven. 
Amen.                                                                                      allen blijven staan 

  

Roep om ontferming 

 
Kyrie en  Gloria     299 E                                                        allen blijven staan 
 

Groet               De Heer zij met u!    
                         En met uw geest! 
 

Gebed van de zondag, bij de opening van de Schriften: 
            ‘….…door Jezus Christus, onze Heer’.  
Gemeente: Amen.                                                                      allen gaan zitten 

 
DE SCHRIFTEN      

 

Lezing uit de Handelingen van de Apostelen    6, 1 – 7               (Taakverdeling) 
 

Antwoordpsalm    16    Antifoon:  1. Voorzang  2. Allen                 (z.o.z.) 
 



 
 

Behòed mij, Gód  * 

ik schuil bij ú. 
 

2  Ik zeg tot de HEER : ‘Ù bent mijn Héer, * 

mijn geluk, niemand gaat u te bóven.’  
 
3  Maar tot de gòden in dit lánd, * 

de machten die ik vereerd heb, zég ik:   
 
4  ‘Wie ù volgt, wacht veel verdríet.’  * 

Ik pleng voor hen geen bloed meer,  ° 

niet langer ligt hun naam op mijn líppen.  
 
5  HEER, mijn enig bezìt, mijn lévensbeker,  *          

u houdt mijn lot in hánden.  
 
6  Een lieflijk lànd is voor mij úitgemeten,  *                

ik ben verrukt van wat mij is tóebedeeld.            Allen:  Antifoon           
 
7  Ik prijs de HÈER die mij ínzicht geeft,  *                           

zelfs in de nacht spreekt mijn gewéten.  
 
8  Steeds houd ik de HÉER voor ógen,  * 

met hem aan mijn zijde wankel ik níet.             
 
9  Daarom verheugt zich mijn hàrt en juicht mijn zíel,  * 

mijn lichaam voelt zich veilig en beschút.  
 
10  U levert mij niet òver aan het dódenrijk  * 

en laat uw trouwe dienaar het graf niet zíen.  
 
11  U wijst mij de weg naar het leven:  ° 

overvloedige vrèugde in uw nabíjheid,  * 

voor altijd een lieflijke plek aan uw zíjde.               Allen:  Antifoon 

 
Halleluja   338 B      1. Voorzang  2. Allen                             allen gaan staan 

O HEER, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. * 

Laat niet los het werk van uw handen. Halleluja!  
Halleluja…. 
 

Lezing uit het heilig Evangelie – Johannes 7,  40 – 53   (Feest der Loofhutten) 
eindigend met: Woord van de levende Heer! 
 
 

Acclamatie 339 F       Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven! 
                                    Wij danken U. 

 

Prediking 

                                        - moment van inkeer –  orgelspel 
Preeklied    673         
 
GAVEN EN GEBEDEN 

 – om mee te delen, om voor te bidden. 
Inzameling van de gaven/offerande: 1e rondgang : Diakonaal werk 

                                                          2e rondgang : Eredienst en Pastoraat     
Gebed over de gaven   “…door Jezus Christus, onze Heer.”  Amen.  
 

Voorbede en stil gebed, telkens beantwoord met de acclamatie:    

 
 

Gebed des Heren            Onze Vader………       zie ommezijde 
 
 
 

ZENDING EN ZEGEN  (staan) 
 

Slotlied        722 

 
We zingen elkaar toe   ‘WEES GEZEGEND….’  814 

 
De Eeuwige zegent en behoedt u!   AMEN! 
De Eeuwige doet zijn aangezicht over u lichten  
en is u genadig! AMEN! 
De Eeuwige verheft zijn aangezicht over u 

en geeft u vrede!  AMEN! 
 
 

Orgelspel                    


