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Aan de dienst werken mee 
Voorganger: ds. Jaap Wiegers (Olst) 
Orgel: Franske Veltkamp 
Ouderling van dienst: Jan Bouwhuis 
Diaken: Tonny Oplaat 
Lector: Janny Hoornenborg 
Koster/ beeld en techniek: Hans Möller 
 

 
 

 



  

ORDE VAN DIENST 
 

OM TE BEGINNEN 

 
Muziek 
Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart 
voorbereiden op de dienst.  
We zingen staande Psalm van de zondag 86: 1 en 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heer, mijn God, hoor naar mijn smeken 
nu ik op uw antwoord reken. 
Geen god is aan U gelijk, 



  

daarvan geeft U telkens blijk. 
Volken komen voor U buigen 
en voor U, hun Maker, juichen. 
U hebt wonderen gedaan, 
geen kan in uw schaduw staan. 
 
Welkom door de ouderling van dienst (o) 
Zingen lied 221: 1 (door voorganger) 

 
Groet    
 v: De vrede van de Heer is met u! 
 a: ZIJN VREDE IS OOK MET U.  
 v: Wenst elkaar de vrede.              
  (We gaan zitten) 
 
Kyriëgebed 
 
Zingen (loflied) Psalm 86: 3 (door voorganger) 
Wijs mij, Here, al uw wegen, 
laat mij leven in uw zegen, 



  

maak mijn hart vol van ontzag, 
blij dat ik U roepen mag. 
Heer, ik zal U eer bewijzen 
en uw naam voor eeuwig prijzen. 
Uw genade is zo groot, 
U verlost mij van de dood. 
 

RONDOM HET WOORD 

 
Gebed om opening bij de Schrift 
Lezing uit het Oude Testament: Ezechiel 33: 7-11 door lector 
Zingen antwoordpsalm 119: 9 en 10 (door voorganger) 

 
 
10. Ik lig terneer, gekluisterd aan het stof, 
maak mij dan, Here, naar uw woord weer levend! 
Mijn wegen heb ik U verhaald, Godlof, 
Gij hebt geantwoord en mij raad gegeven. 
Leer mij dan in het licht van het geloof 
uw wonderen zien, naar uw bevelen leven. 



  

 
Lezing uit de Brieven: Romeinen 12: 9-21 door lector 
Zingen bij de woorden van Paulus lied 974: 1, 2 en 3 (door 
voorganger) 

 

2. Wij zijn aaneengevoegd, 
bedacht met uw genade. 
Op liefde hebt Gij ons 
gebouwd, bedeeld met gaven. 
En wat wij zijn draagt bij 
tot welzijn van elkaar. 
In onze eenheid wordt 
uw liefde openbaar. 

3. Elkaar bidden wij toe: 
volhard in het geloven, 
verlies uw vreugde niet 
en kom uw pijn te boven. 
Laat lichten uw gezicht 
over de duisternis 
waarin de ander in 
gemis gevangen is. 

 



  

Lezing uit de Evangeliën: Matteus 18: 15-20 door voorganger 
Zingen bij de woorden van Jezus lied 974: 4 en 5 (door voorganger) 
 

4. Zeg toch het goede aan, 
ook wie u kwaad toewensen. 
De zon gaat op in uw 
nabijheid bij de mensen. 
Hun vreugden en verdriet 
zullen u niet ontgaan; 
in uw omarming heeft 
eenzaamheid afgedaan. 

5. God, laat geen mensenkind 
uit uw ontferming vallen. 
Weer met uw ruime hart 
het kwade van ons allen. 
Gij zijt te goeder trouw 
geweest van het begin. 
Vasthoudend blijft Gij tot 
uw liefde overwint. 

 
Overweging 
Zingen als woorden van belijden lied 800: 1 en 3 (door voorganger) 

 



  

3. Maar Christus gaf mij taal en teken 
en ik ben zeker van zijn stem. 
De nacht is voor het licht geweken, 
het grondloos lot krijgt zin door Hem. 
Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid 
bij water, woord en brood en wijn, 
omdat ik weet van zijn nabijheid 
waar twee of drie vergaderd zijn. 
 

GEBEDEN EN GAVEN 

 
Gebeden 
Diaconale mededelingen door de diaken van dienst 

 

GEZEGEND VERDER 

 
We zingen staande als hoop voor de komende week het slotlied 
993: 1, 2 en 7 

 
2. wat Hij heeft geschapen 
met zijn hand, zijn woord. 
Hij zal niet verlaten 
wat Hem toebehoort. 
 

7. Kerk en wereld samen, 
vasteland en zee, 
worden ja en amen, 
ja uit ja en nee. 
 



  

 
Wegzending en zegen 
Muziek 
 

 

 

 
 

MEDEDELINGEN 
 
De collecte is bestemd voor KIA Werelddiaconaat Ghana  
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden 
vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat 
kerkleiders niet alleen veel Bijbelkennis hebben, maar ook investeren in 
de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in Actie 
leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders 
hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk alfabetiseringscursussen 
waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan de hand van 
teksten uit de bijbel. Zij vergroten daarmee hun kans op werk, en 
daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De kerk investeert 
bovendien in werkgelegenheid voor jongeren.  
Collecteer mee voor de kerk in Ghana. 
 

De bloemen gaan naar 
Henk Jonker, Koepelweg in Heeten 
 
 

 

 


