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******************************************************************* 
Orgel: Fantasia nr. 1 in D gr.t. (Georg Ph. Telemann) 
 
Welkom 
Terwijl de tafelkaarsen worden aangestoken aan het 
Paaslicht luisteren wij naar een voorspel tot Psalm 78 
(Wout van Andel) 

we gaan staan 
 

Bemoediging 
voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
voorganger:  die trouw blijft tot in eeuwigheid 
allen:  en die niet loslaat het werk van zijn 

handen. 
voorganger: Genade zij u, en vrede, 
 van God onze Vader 
 en van Jezus Christus de Heer. 
allen:   Amen. 
 
Drempelgebed 
 
Zingen: Psalm 78: 25 
 
Kyriegebed (gesproken) 
 
Zingen: Glorialied: Lied 413: 1, 2, 3 –  
Grote God, wij loven U 

we gaan zitten 
 

DIENST  VAN  HET  WOORD 
Gebed 
 
Zingen: Lied 218: 1, 2, 3 - Dank  voor deze nieuwe 
morgen 
 
Eerste lezing: Genesis 15: 1-6 (lector) 
 
Zingen: Lied 513: 1, 2, 3, 4 - God heeft het eerste woord 
 
Evangelielezing: Johannes 2: 13-19  
 
Zingen: Lied 981 - Zolang er mensen zijn op aarde 
 
Gesproken geloofsbelijdenis 
 
Overdenking 
 
Orgel: ‘Neem mijn leven, laat het, Heer’ (Willem Vogel) 

 
DIENST  VAN  HET  ANTWOORD 

 
Zingen: Lied 912: 1, 2, 3, 6 - Neem mijn leven laat het 
Heer 
 

Inzameling van de gaven 
 De inzameling van de gaven vindt plaats in de kerk door 

middel van een collecteschaal bij de uitgang. Die 
collecte is bestemd voor Kerk in actie/ 
Werelddiaconaat - Pakistan: Opstaan voor een 
menswaardig bestaan). Collectegeld daarvoor kan ook 
worden overgemaakt op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 
Kerk in Actie o.v.v. het projectnummer W 009309. 

 
 Uw bijdrage voor het Plaatselijk kerkenwerk kunt u 

overmaken op NL83 RABO 0373745575 t.n.v. CvK 
Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg. Ook kunt 
u uw bijdrage voor deze collecte overmaken m.b.v. 
onderstaande QR-code.  

 
Voorbeden 
telkens afgesloten met: 

 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader (oecumenisch) 
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. 
 
Zingen: Slotlied: Lied 416 - Ga met God en Hij 
zal met je zijn  
 
Zegen 
Allen:  

 
 
Orgel: ‘Neem mijn leven, laat het, Heer 
(Harm Hoeve) 
------------------------------------------------------------------- 
Na deze dienst bent u van harte welkom in de 
Bergplaats om een kopje koffie of thee of een 
glaasje fris te drinken. 
 
OR-code collecte plaatselijke kerkenwerk. 
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23 oktober 2022         -         6e zondag van de herfst 

voorganger: ds. Elsa Aarsen-Schiering  
organist: Peter den Ouden 
ouderling: Ab van den Broek diaken: Fiep Bouwer 
lector: Karin van den Broek koster: Marius Knijff 


