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Welkom en aansteken van de kaarsen  

Orgel en trompet : Aria voor trompet en orgel – André Verwoerd (1926-2018) 

Stilte 

 OPENING 
 

Zingen (staande) Lied 146c : 1, 2 

 

Groet voorganger Genade voor u en vrede van God onze Vader 

 en van de Heer Jezus Christus. 

 allen AMEN. 

 

Bemoediging en drempelgebed 

 v Onze hulp is in de naam van de HEER  

 a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 

 v die trouw blijft tot in eeuwigheid 

 a EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 

 v Barmhartige God, ……. 

  ……. door Jezus Christus onze Heer. 
 a AMEN. 

 

Zingen Antifoon 711c - Psalm 130 : 3, 4 antifoon 711c 
 

We gaan zitten. 
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Met de kinderen Lied 423 : 1 

 

De kinderen gaan naar de kinderdienst. 

 

Kyriegebed en glorialied Lied 299e 
 

 

 De HEILIGE SCHRIFT 
Gebed 
 

Lezing Oude Testament Genesis 32 : 23-32 
Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok overstak op een doorwaadbare 

plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf kinderen. 

Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de 

overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem 

totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte 

hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte Jakobs heup tijdens die worsteling ontwricht. 

Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet 

gaan tenzij u mij zegent.’ De ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde 

hij. Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met 

God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.’ Jakob vroeg: ‘Zeg me toch hoe u 

heet.’ Maar hij kreeg ten antwoord: ‘Waarom vraag je naar mijn naam?’ Toen 

zegende die ander hem daar. Jakob noemde die plaats Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb 

oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven.’ Zodra hij bij Peniël was 

overgestoken, zag hij de zon opkomen. Jakob liep mank. 

 

Zingen Psalm 121 

 

Lezing uit het Evangelie Lucas 18 : 1-8 

Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te 

geven: ‘Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich 

niets aan de mensen gelegen liet liggen. Er woonde ook een weduwe in die stad, die 

steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: “Doe mij recht in het geschil met mijn 

tegenstander.” Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: 

Ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, 

toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze 

eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan.’ Toen zei de Heer: ‘Luister naar wat 
deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht 

verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen 

wachten? Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de 

Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde?’ 
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Zingen Lied 1008 : 1 allen, 2 solo, 3 allen  

 

Preek 

 

Orgelspel  
 

Zingen Lied 904 : 3, 4, 5 

 

 

 GEBEDEN en GAVEN 
 

Gebeden : dankgebed – voorbeden – stil gebed – gezongen  Onze Vader (369b) 

  
Inzameling 

1e collecte – Diaconaal wijkdoel, St. dAk in Albanië 

Deze stichting van Dinie en Koos Rozenboom, die pas in het Open Huis geweest zijn, 

is zeer actief in en rond de hoofdstad Tirana. Samen met een christelijke kerk hebben 

ze het kinderdagverblijf AM-EL verbouwd en gemoderniseerd. Ouders kunnen nu 

gaan werken zonder dat hun kinderen op straat zwerven. Kinderen krijgen hier 

onderwijs en goede maaltijden. De stichting helpt ook ouderen en gezinnen in de 

achterstandswijken van Tirana.  

 

2e collecte – Jeugdwerk/JOP 

JOP, de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt materialen die kinderen 

en jongeren uitdagen en helpen om te groeien in hun geloof. Aansprekende 

activiteiten en materialen zijn er speciaal voor hen én voor hun begeleiders. 

 

3e collecte – Toekomst van de Kerk 

Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor 

het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. 

 

De kinderen komen terug uit de kinderdienst en de kleinsten kunnen worden 

opgehaald uit de oppas. 

 

Slotlied Lied 103c : 1, 2, 3 

 

Bij het einde van de verbintenis aan de gemeente van de Ontmoetingskerk 
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An Irish Blessing – arr. James E. Moore (1951) 

 

May the road rise to meet you. 

May the wind be always at your back. 

May the sun shine warm upon your face, 

the rains fall soft upon your fields. 

And until we meet again, until we meet again, 

may God hold you in the palm of his hand. 

Moge de weg je tegemoet komen. 

Moge je de wind altijd in de rug hebben. 

Moge de zon warm op je gezicht schijnen 

de regen zacht op je velden vallen. 

En totdat wij elkaar weer  ontmoeten: 

moge God je bewaren in de palm van zijn hand. 

 

May the sun make your days bright, 

may the stars illuminate your nights. 

May the flowers bloom along your path, 

your house stand firm against the storm. 

And until we meet again, until we meet again, 

may God hold you in the palm of his hand. 

Moge de zon je dagen licht maken, 

moge de sterren je nachten verlichten. 

Moge de bloemen bloeien langs je pad, 

je huis stevig staan in de storm. 

En totdat wij elkaar weer  ontmoeten: 

moge God je bewaren in de palm van zijn hand. 

 

 

 ZENDING en ZEGEN 
 

Zegen 

 

Toespraken 

 Marco Molendijk, scriba Ontmoetingskerk 

 Klaas van der Knijff, voorzitter algemene kerkenraad van de 
  Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam 

 

 

Orgel en trompet : Toccatine en koraal – André Verwoerd (1926-2018) 
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Voorganger ds. Riet Boogaard 

Organist Marcus van Driel 

M.m.v. Peter de Bruin, trompet 

 Tineke van der Leer en Idelette Reehorst, zang 

Ouderlingen Hans van Rossum en Corien Simpelaar 

Diaken Wilma Lodewijk 

Kinderdienst Connie Akkerman en Marian Kamerman 

Tienerdienst Idelette Reehorst 

Kosters Klaas van der Knijff en Leo Simpelaar 

Lector Klaas van der Knijff 
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Tekstverwerking Riet Ouwehand-Struijk 

 

 


