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17/10/2021              Vijfde zondag van de herfst                 Prot. gemeente 
                                                                                                                    ‘De Ontmoeting’ 
   Katse kerk 
                                                                                                                            (kleur: groen) 
INTREDE 
Orgelspel - Stilte - Klokgelui                                                         allen gaan staan 
 

De altaarkaarsen worden aangestoken     
Morgenlied 275       1. Voorzang 2. Mannen 3. Vrouwen    4. Voorzang 5. Allen 
 
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: 
            ‘…dit uur en alle dagen van ons leven.  
Gemeente: Amen.                                                                      allen gaan zitten 

 
DE SCHRIFTEN      

Lezing uit de Tweede Brief van Johannes 1-13 

Antwoordpsalm    19    Antifoon:  1. Voorzang  2. Allen                 (z.o.z.) 

 
  

2  De hemel verhàalt van Gods májesteit,  * 
het uitspansel roemt het werk van zijn hánden,      



3  de dag zegt het voort aan de dàg die kómt,  * 
de nacht vertelt het door aan de volgende nácht.  

4  Toch wordt er niets gezegd, geen wòord gehóord,  * 
het is een spraak zonder klánk.  

5  Over heel de aarde gaat hun stem,  ° 
tot aan het einde van de wèreld hun táal.  * 
Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zón:   

6  een jonge bruidegom die het brùidsbed verláat,  * 
een held die vrolijk voortrent op zijn wég. 

7  Aan het ene einde van de hemel komt hij op,  ° 
aan het andere einde voltòoit hij zijn lóop,  * 
niets blijft voor zijn gloed verbórgen.  Allen: Antifoon 

8  De wet van de HÈ E R  is volmáakt:  * 
levenskracht voor de méns.  

De richtlijn van de HÈ E R  is betróuwbaar:  * 
wijsheid voor de eenvóudige.  

9  De bevelen van de HÈ E R  zijn eendúidig:  * 
vreugde voor het hárt.  

Het gebod van de HÈ E R  is hélder:  * 
licht voor de ógen.  

10  Het ontzag voor de HÈ E R  is zúiver,  * 
houdt stand, voor altíjd.  

De voorschriften van de HÈ E R  zijn waaráchtig,  * 
rechtvaardig, geheel en ál.       Allen: Antifoon 

11  Ze zijn begèerlijker dan góud,  * 
dan fijn goud in óvervloed,  

en zòeter dan hóning,  * 
dan honing vers uit de ráat.  

12  Uw dìenaar laat zich erdoor verlíchten,  * 
wie ze opvolgt wordt rijk belóond. 

13  Maar wìe kan al zijn fóuten kennen?  * 
Spreek mij vrij van verborgen zónden.  

14  Beschèrm mij, uw díenaar,  * 
en laat hoogmoed niet over mij héersen,  

dàn zal ik volmáakt zijn  * 
en bevrijd van grote zónde.  

15  Laten de woorden van mijn mond u behagen,  ° 
de overpeinzingen van mijn hàrt u bekóren,  * 
HEER, mijn rots, mijn bevríjder.              Allen: Antifoon 

   

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

Hij geneest wie gebroken zijn * 
en verzorgt hun diepe wonden. Halleluja!  
Halleluja…. 
 

Lezing uit het heilig Evangelie – Johannes 8,21-36 

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    653         

GAVEN EN GEBEDEN 

 – om mee te delen, om voor te bidden. 
Inzameling van de gaven/offerande: 1e rondgang : Diaconaal 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        747 

Heenzending en zegen 

Moge de Eeuwige u zegenen en u beschermen, 
moge de Eeuwige het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, 
moge de Eeuiwge u zijn gelaat toewenden en u vrede geven!   

Orgelspel                    


