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`God biedt zichzelf aan` 
 

17 oktober 2021 

5e zondag van de Herfst 
 
 
 
 
Aan de dienst werken mee 
 

Voorganger Pastor A. van Herwijnen (Holten) 
Organist Franske Veltkamp 

Ouderling van dienst Frits Mandersloot 

Diaken van dienst Rikie Oude Weernink 

Lector:  Margreet Vierhouten 

PowerPoint Frits Mandersloot 

Koster  Hans Haverslag 
 

 
 



  

 
ORDE VAN DIENST 

 

OM TE BEGINNEN 

 
Muziek 
Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart 
voorbereiden op de dienst 
 
Welkom – door de ouderling van dienst (o) 
 
(We gaan staan) 
Zingen intochtslied 247; 1, 2 en 3 ‘Heer onze heer hoe zijt gij 
aanwezig’ 
 
Bemoediging  
o: Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
o: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a: en niet loslaat het werk van zijn handen. 
 
Gebed van toenadering besloten met 
o: Vernieuw ons naar het beeld van Christus 
a: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn  
     en U mogen liefhebben en dienen  
     met al onze krachten.  
     Amen. 
 
STILTE 
 
Groet – door de voorganger  
v: De vrede van de Heer is met u. 
a: Zijn vrede is ook met u. 
v: Wenst elkaar de vrede  
(We gaan zitten) 
 
Gesprek met de kinderen 



  

 
Kyrie en gloria zeggen en zingen 
Pastor: Kyrie-gebed uitlopend in: …. Daarom bidden wij u: 
 
Gemeente: met sprekend/ neuriënd: lied 368g ‘Adem van God, 
vernieuw ons bestaan! (met orgel) 
 
Overgaand in het Glorialied 850: 1, 3 en 4 ‘Geen taal bij machte u 
te meten’ 
 
Korte uitleg 
 

RONDOM HET WOORD 

 
Gebed om de Geest 
 
Lezing 1e testament Exodus 6; 2 - 8 – door de lector 
 
Lied 903; 3 ‘In het duister van de tijden ben ik nooit alleen geweest’ 
 
Evangelie lezing Johannes 8; 21 – 36 – door de lector 
 
Lied 653; 1 en 4 ‘U kennen uit en tot u leven’ 
 
Woorden bij het WOORD 
 
Orgelspel 
 
Zingen lied 130; 3 ‘Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die 
hoort’ 
 

GEBEDEN EN GAVEN 

         
Dankgebed, voorbeden, stil gebed afgesloten met het Onze Vader 
(door allen uitgesproken)  
 
Diaconale mededeling – door de diaken van dienst  



  

- Kerk en diaconie 
- Kerk in Actie Werelddiaconaat Kameroen 

In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden 
per jaar zaaien en oogsten: alleen in het regenseizoen. Maar door 
klimaatverandering zijn de regens onvoorspelbaar geworden: soms 
valt er te weinig, soms juist te veel. Met steun van Kerk in Actie leert 
de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee oogst 
meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De 
kerk betrekt zowel christenen als moslims bij haar project. Zo 
stimuleer ze tegelijkertijd een vreedzame samenleving. 
Wij bevelen beide collectes van harte aan. 

 
 

GEZEGEND VERDER 

 
We zingen (staande) het slotlied 322 ‘Die chaos schiep tot 
mensenland’ 
 
Zegenbede beantwoord met zingen: Amen (3x) 
 
Muziek 
  ------------------------------------ 
 
De bloemengroeten gaan naar 
   
Okkenbroek 
Mevr. Minie Bouwhuis, PW Jansen 
Dhr. Jaap Bood, Schiphorsterweg 
 
Bathmen 
Mevr. Haverslag-Haarman, Polakstraat 43 
Mevr. Bos-Willemink, Woertmansweg 5a 
Dhr. Haberman, Oostermaatsdijk 


