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                                                  Pretentieloos dienen….. 

 

 

voorganger: ds. Inge de Jong - Baerends 

muziek: Rudolf van Tilborg 

            Gerdien Brunsveld 

          
Muziek 
 
We verstillen en wachten op wat komen gaat… 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Zingen : lied 1005: 1  Zoekend naar licht… 
 
Aanvangswoord en groet 

 v. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
 g. die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 v. die trouw blijft, telkens weer, 
 g. en niet opgeeft wat Hem voor ogen staat: 
     een wereld waar liefde woont.  
      
  v. U en jij, met vrede gegroet! 
 g. Zijn vrede ook met jou. 
 
Drempelgebed 

 v. …… door Jezus Christus onze Heer. 
 g. Amen.              (we gaan weer zitten)           



 
Zingen : lied 1005: 4 en 5  Zoekend naar troost…  

 
Gebed  
 
Zingen: lied 416; 1 en 2  Ga met God… 
 
Moment voor de kinderen  
 

Als je geen liefde hebt voor elkaar 
vallen de dromen in duigen. 
Dromen van vrede worden niet waar, 
kwaad is niet om te buigen. 
 
               refrein:  Als je geen liefde hebt voor elkaar 
                            leef je buiten Gods gloria    ( 2 x) 
 
Als je geen liefde hebt voor elkaar 
is er geen hoop meer op zegen. 
Kinderen, maak de liefde toch waar, 
schrijf het op alle wegen.                     Refrein 
 
We luisteren naar psalm 119: 97-104 in een versie van Huub 
Oosterhuis 
 

Schriftlezing Lucas 17: 1-10 
 
Zingen: lied 361 : 1, 2, 5 en 6  Er heeft een stem gesproken 
 
Uitleg en verkondiging  
 
Stilte 
 

Zingen: Iona I-40: Wil je opstaan en Mij volgen 
 
Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam? 
Wil je dienen in ’t verborgen zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 
Zul je geven wat ik vind in jou, en jij in Mij? 
 
Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!  
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 

en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 
 



Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
 
Afscheid van drie ambtsdragers 
 Anne Kloosterman, diaken 
 Bert Fintelman, ouderling scriba 
      Hetty Zwijnenburg, ouderling - kerkrentmeester 
 
Herbevestiging van  
      Dick Hogenkamp, voorzitter KR en nu ook voorzitter AK      

 
Zingen: lied 363  Dat ’s Heren zegen op U daal 
 
Bevestiging van drie ambtsdragers 
       Nelly van Deutekom, diaken 
       Henry van ’t Hof, ouderling-kerkrentmeester 
       Symon Jagersma, ouderling communicatie 
 
Over de betekenis van de ambten 
 

Vragen 
 
Jawoord en handoplegging 
 
Vraag aan de gemeente (die gaat staan) 
 
Samen zijn we geroepen om God te dienen 
en zien we uit naar Gods nieuwe wereld. 
Daarom: Belooft u uw ambtsdragers  
te omringen met uw meeleven, 

voor hen te bidden, en waar mogelijk hen te helpen? 
 
Zingen: Lied 215: 6 en 7  De kalme gang…..    (hierna gaan we zitten)       
            
Wij gedenken:      
           Janna Albertina ( Janny Kloosterziel) 
           28 september 1953 – 4 september 2022           
           Neeltje van Gaalen-Aalbrecht 
           20 november 1931 - 21 september 2022 
           Daam van Gaalen 

           27 april 1930 – 24 september 2022 
   
na een moment van stilte zingen wij 



 
Wat de toekomst brengen moge 
U geleidt mij aan uw hand 
Moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen met mijn vragen; 
Vader, wat U doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 

Aandacht voor de collecte  
 
                        WE GAAN WEER OP WEG 
 
Zingen : lied 423   Nu wij uiteen gaan, vragen wij God… 
 
Wegzending en zegen, gevolgd door een gezongen 
             ‘amen, amen, amen’ 
 
                  


