
21/11/2021      tiende zondag van de herfst 
 
  Protestantse gemeente De Ontmoeting 
   De Katse Kerk 
    

INTREDE 
 

Orgelspel - Stilte - Klokgelui  
 

Welkom 
 
Intochtslied (Zo mogelijk gaan staan) 266: 1 en 2 

 
 

die ons zoekt 
in het duister, 
die ons de dag hebt 
toegezegd, 
spreek in de stilte 
tot uw knecht. 

 

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 al wat wij misdeden, 
en laat ons weer in vrede leven. 
Amen.                      
 
Lied:  266: 3, 4 en 5 (zitten) 
 

Die ons hoedt 
in uw schaduw, 
onder uw vleugels 
toegedekt, 
liefde, die ons tot 
leven wekt, 
ken ons hart, 

 
zo onrustig, 
vol van zichzelf is 
het verblind, 
totdat het rust in 
U weer vindt. 

 
Kom tot ons 
als de morgen. 
Ga over ons op 
als het licht. 
Zegen ons met uw  
aangezicht.  

 
Roep om ontferming 
 
Kyrie en  Gloria       299 E (gloria zo mogelijk staande) 
 

 



 



 
 

 
 

Groet               De Heer zij met u!    
                         En met uw geest! (zitten) 

 

Gebed van de zondag, bij de opening van de Schriften: 
            ‘….…nu, en alle dagen van ons leven.’  
Gemeente: Amen. 
 

DE SCHRIFTEN    
 

Lezing uit de Geschriften: Psalm 23 
eindigend met:  Woord van de Levende Heer 



 

Lied:  psalm 23b: 1 en 2 
De Heer is mijn herder! 
’k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan wat’ren der rust. 

 

De Heer is mijn herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt m’als ik wankel, 
Hij draagt m’als ik viel. 

Halleluja (zo mogelijk gaan staan) 

 
 
Al gaat mijn weg door een donker dal, * 
ik vrees geen gevaar, 
Halleluja…. 
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie,  
maak je niet ongerust en verlies de moed niet. 

     Halleluja…. 
 

Lezing uit het evangelie naar Johannes 14, 27-31 
     eindigend met:                        Woord van de Levende Heer 
 
Acclamatie op het Evangelie - zie  339a 
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,   
o Vader, o Zoon, o heilige Geest,  
in alle eeuwen der eeuwen! 
 
 
Prediking 

                - moment van inkeer – 
 

Preeklied                                 221      
 

Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heen geslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 

Zitten 

 



 

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 

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     
Mededelingen vanuit de kerkenraad 

 

Gedenken van hen die ons zijn voorgegaan 
 

Lied  (melodie lied 730) 
   

Heer, herinner u de namen  
van hen die gestorven zijn, 
en vergeet niet dat zij kwamen  
langs de straten van de pijn, 
langs de wegen van het lijden,  
door het woud der eenzaamheid, 
naar het dag en nacht verbeide  
Vaderhuis, hun toebereid. 
 

Onze namen staan geschreven  
in de holte van uw hand 
als een teken dat ons leven  
in U, Heer, is ingeplant. 
Steeds als Gij uw handen opent  
zien uw ogen ons weer aan 
en gedenkt Gij uw belofte:  
een volkomen nieuw bestaan. 

 

Noemen van de namen van hen die ons zijn voorgegaan.  
Johannis Cornelis de Fouw 
Daniël Andries Verhulst 
Johanna Platschorre – Goosen 
Maria Pieternella van Maldegem – Noom 
Blazina Adriana Verhulst – Kouwer 
Abraham Gort 
Willem Johannes Adriaan Verburg 
Jan Visbeek 



Voorbede en stil gebed, telkens beantwoord met de acclamatie:    

 
Gebed des Heren     

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
Uw Naam worde geheiligd 

Uw Koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 

gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 

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 

 
ZENDING EN ZEGEN  (staan) 
 
Slotlied:  791 

Liefde, eenmaal uitgesproken 
als uw woord van het begin, 
liefde, wil ons overkomen 
als geheim en zegening. 
 

Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 

 

Liefde luidt de naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 

 

Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, – 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 

 



Liefde laat zich voluit schenken 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken 
waarop wij uw gasten zijn. 

 

Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 

 
Zegen          
Amen    (431c)    

Orgelspel                            
 

In deze dienst: 
- koster,       - ontvangst,    - ambtsdrager,   - lector,                            
- cantor, Henk Tazelaar - organist,       - organist,    
ds. Karin van den Broeke – voorganger 
 

Bronvermelding: 
Lezingen:                    NBV21 
Liederen:         Liedboek bidden en zingen in huis en kerk  


