
4e zondag van de herfst – 13 oktober 2019 

Welkom en aansteken van de kaarsen  

Orgelspel: Auf meinen lieben Gott   -    Georg Böhm (1661-17 

stilte 

 OPENING 

Zingen (staande): Lied 845 : 1, 3 

Groet v: Genade voor u en vrede van God, onze Vader 

     en van de Heer, Jezus Christus 

 g: AMEN 

Bemoediging en drempelgebed 

  v: Onze hulp is in de naam van de HEER  

 g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

            v: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

 g: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.  

 v: Barmhartige God, ……. 

     …… door Jezus Christus onze Heer 

 g: AMEN. 

Zingen:  Psalm 130 : 1, 2 (we gaan zitten) 
 

Met de kinderen:  Lied 423 : 1  hierna kinderdienst 
 

Kyriegebed en glorialied: 299e 
 

 De HEILIGE SCHRIFT 

Zondagsgebed    

Lezing Oude Testament: 2 Koningen 5 : 9-19  

Zingen:     Psalm 113 : 1, 2   

Lezing uit het Evangelie: Lucas 17 : 11-19 

Acclamatie Lied 339a  

Preek     

Orgelspel 

Zingen: Lied: De Heer heeft mij gezien ….. LdK 487 : 1  
 

 GEBEDEN en GAVEN 

Gebeden  

Inzameling                De kinderen komen terug uit de kinderdienst  
 

 De MAALTIJD van de HEER   

Nodiging en Tafellied: Lied 840  
 

De grote lofprijzing:  

 v. De Heer zij met U!  g. OOK MET U ZIJ DE HEER! 

 v. Verheft uw harten g. WIJ HEBBEN ONS HART BIJ DE HEER 

 v. Laten wij danken de HEER onze God  

 g. HET PAST ONS DE HEER TE DANKEN. 
  



 Ja, goed is het U te danken,  

 eeuwige, levende God,  

 Telkens weer bemoedigt U ons  

 met tekenen van leven en liefde,  

 met moed om op te staan    

 en nieuwe wegen in te slaan.  

 Daarom, met engelen en heiligen,  

 met al wat leeft in hemel en op aarde  

 zingen ook wij U de lofzang toe (lied 404e ): 
   

 Heilig, heilig, heilig, zullen wij U zingen 

 Heilig, heilig, heilig, moeten wij U noemen, 

 Met heel de schepping mee, uw grote daden roemen! 

 Zingen wij hosanna, hemelhoog hosanna! 

 Zegen van Godswege, Hij die komt  

 gezegend met de naam van Hem! 

 Zingen wij hosanna, hemelhoog hosanna! 
 

 Ja, gezegend is Jezus uw Zoon  

 die gekomen is in uw naam;    

 die niet ophield  

 om mensen aan te zien als uw kinderen,  

 en vrienden en vreemden  

 te redden uit hun verlorenheid,   

 en zo heel de weg van uw liefde is gegaan; 

   

Instellingswoorden 

…. en die in de nacht dat Hij werd verraden  

het brood genomen heeft,  

de dankzegging uitgesproken  

en aan zijn discipelen gegeven en gezegd:  

  Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u,  

  doet dit tot mijn gedachtenis. 
 

 Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker,  

 -dankte God-, en deelde hem rond met de woorden:  
  Drinkt allen hieruit;  

  deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,  

  dat voor u en allen vergoten wordt  

  tot vergeving van zonden.  

  Zo dikwijls je die drinkt,  

  doe dat tot mijn gedachtenis.  

 g. Zijn dood gedenken wij,  

 zijn opstanding belijden wij,  

 zijn toekomst verwachten wij. Kom Heer Jezus! 



  Laat uw Geest in ons wonen,  

  uw Geest die heel maakt,  

  dat uw adem ons met levenskracht vervult,   

  en uw vuur ons doet ontbranden in liefde.  

  Maak ons eensgezind in lief en leed,  

  één lichaam in Christus,  

 zodat al wat wij doen van leven is doortrokken  

  en wij uw gulle gaven delen  

  met heel de wereld,  

  totdat uw koninkrijk zal komen,   

  waarom we zingend bidden:   

 g. Onze Vader………(lied 369b) 
  

Agnus Dei - 408e  

Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld, geef uw 

ontferming (2x) 

Lam van God dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld, geef ons 

uw vrede! 
  

Vredegroet: v De vrede van de HEER zij altijd met u! 

 g. EN OOK MET U! 

 v. Wenst ook elkaar vrede. 
 

Uitdelingswoorden en communie 

tijdens het delen van brood en wijn klinkt orgelmuziek  
 

Dankgebed  Lied 234   
             

 ZENDING en ZEGEN 

Zingen:    Lied  146a : 1, 7 

Zegen 
 

Toelichting Lied van de maand 845 ‘Tijd van leven’ 

Tijd van vloek en tijd van zegen is een lied van Huub Oosterhuis 

(1933), een lied bij Prediker 3:1-15. Daarin staat: ‘Alles heeft zijn uur, 

alle dingen onder de hemel hebben hun tijd’. En dan volgt er een soort 

litanie: tijd om te baren, een tijd om te sterven, een tijd om te planten, 

een tijd om te rooien…’ 

Huub Oosterhuis heeft voor een eigen opbouw gezorgd, met het 

klassieke patroon van drie coupletten. Dit keer niet heden-verleden-

toekomst of iets dergelijks, maar het eerste couplet heel algemeen, het 

tweede couplet dichterbij, dat gaat over ons, en het derde couplet een 

levensles, gericht tot jou en mij. Kern van dit lied vol tegenstellingen 

is: niet te veel tobben om te behouden, daar gaat het niet om in het 

leven. Het gaat om delen, dan leef je voluit, honderdvoud. 



De Amsterdamse organist/pianist Henri Heuvelmans (1951) schreef de 

melodie bij dit lied. 
 
 


