
 
DE DRIE STROMEN                                

 

 

Orde van de protestantse eredienst voor zondag 2 oktober 2022               
 

Aan deze dienst werken onder anderen mee:  

Voorganger: ds. Mart Jan Luteyn; ouderling: Mieke van Reenen; diaconaal medewerker: Rommert Tjeerdsma;  

organist: Simon Blijleven; lezer: Yzanne Jansen: kindernevendienst: Nienke Wijngaarden 

 

Voorbereiding 

 

Welkomstwoord van de ouderling van dienst 

 

Aanvangslied:  Lied: 283: 1, 2, 3 en 5 (we blijven zitten) 

 

De kaarsen worden aangestoken (kind/gemeentelid)  

Moment van stilte 

 

De gemeente gaat staan (wordt het staan te lang voor u, dan mag u natuurlijk blijven/gaan zitten)  

Bemoediging en het drempelgebed (in afwisseling met de gemeente): 

 

O: Onze hulp is in de naam van de Ene  

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  

O: Van God is de aarde 

A. DE WERELD EN AL ZIJN BEWONERS  

O. Zie hoe goed en kostbaar is het 

A. ALS MENSEN IN EENDRACHT SAMEN LEVEN 

O. Goedheid en trouw ontmoeten elkaar 

A. GERECHTIGHEID EN VREDE GAAN HAND IN HAND  

O. Heer, open onze lippen  

A. EN ONZE MOND ZAL UW LOF VERKONDIGEN. AMEN 

 

Psalm van deze Israëlzondag: 147: 7 

 

De gemeente gaat zitten  

 

Groet 

V: De Heer is met u allen! 

A: ZIJN VREDE IS MET U 

 

Kyriegebed 

Telkens na de woorden 'daarom bidden wij' wordt u gevraagd mee te bidden met de woorden: 

‘Heer ontferm U’ 

 

Glorialied: 304  

 

  

Verborgen bloei: als je eigen belang sterft voor de grotere oogst 



Dienst van het Woord 

 

Gebed van de zondag 

 

Aandacht voor de kinderen 

Terwijl de kinderen naar de nevendienst gaan, wordt het lied gespeeld, dat we straks samen met 

ze gaan zingen, als de kinderen terugkomen.   

 

   OT-lezing: Jesaja 41: 8-20 

 

Psalm 84: 3 

 

 NT-lezing: 1 Korintiërs 3: 1-9a 

 

Acclamatie: 339a  

 

Overweging 

 

Orgelspel 

 

Lied: 747: 1 en 5 

 

Dienst van gaven en gebeden 

 

Mededelingen en inzameling van gaven 

1e collecte: diaconie – werelddiaconaat 

2e collecte: eigen gemeente 

 

Voorbeden – stil gebed – afsluiting van de voorbeden – Onze Vader  
Onze Vader, die in de Hemel zijt 

Uw Naam worde geheiligd, 

Uw koninkrijk kome, 

Uw wil geschiede 

op aarde, zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven; 

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 

 

Kinderen komen terug, we zingen/luisteren samen met hen het kinderlied 

Lied: Opwekking 388 (De woestijn zal bloeien als een roos, kan ook online via Opwekking 388 De 

woestijn zal bloeien als een roos - YouTube)  

 

Zending en Zegen (staande) 

A: AMEN 

 

Slotlied:  Lied: 425  (staande) 

 

De collecte bij de uitgang is voor Kerk en Israël 

https://www.youtube.com/watch?v=DVI9Z2owH7Q&ab_channel=GerritBril
https://www.youtube.com/watch?v=DVI9Z2owH7Q&ab_channel=GerritBril

