
 

 
 

Eerste zondag van de herfst 
PG Bathmen-Okkenbroek 

Zondag 20 september 2020 – 10.00 uur 
 

Voorganger: ds. Hanneke Diermanse  
Orgel/vleugel: Kor Pollema 
Ouderling van dienst: Henk van der Kolk 
Diaken: Trea Esmeijer 
Kerkrentmeester: Henk Hogeweg 
Lector: Elly Meuleman 
Koster: Mieneke Jansen 
Beeld/techniek: Bé Meijer 

 

• OM TE BEGINNEN                                                                                        
 
 Muziek     
 gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart voorbereiden op de dienst. 
 

Welkom - door de ouderling van dienst  
We gaan staan. 

 
Openingslied: Lied op melodie lied 276 (m. Jan van Opbergen) 
1. Vrede voor jou, hierheen gekomen, 

zoekend met ons om mens te zijn. 
Jij maar alleen, jij met je vrienden, 
jij met je last, verborgen pijn. 
Vrede, genade, God om je heen, 
vergeving, nieuwe moed 
voor jou en iedereen. 
 

2. Niemand komt hier vrij van het kwade, 
niemand gaat hier straks weer vrijuit. 
Niemand te veel, niemand te weinig, 
niemand te groot, geen een te klein, 
dit wordt verbeeld in woord en gebaar, 
tot ooit en overal 
wij leven voor elkaar. 
 

3. Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt, 
Jij die de hele wereld draagt: 
kom naar ons toe, leer ons te leven, 
help ons te zien wat ieder vraagt, 
tijd om te leven, kans om te zijn; 
een plek om nu en ooit 
gezien, aanvaard te zijn. 

 
Bemoediging en Groet:   

  o:  Ons samenzijn dragen wij op aan de EEUWIGE 
  a:  DE GOD VAN VREDE, WAARUIT WIJ MOGEN LEVEN 
  o:  die ons verbindt met elkaar, met anderen en de hele Schepping 
  a:  DIE ONS VERLANGEN ADEM GEEFT EN ONS VERTROUWEN VOEDT 
  o:  Vrede voor jou 
  a:  VREDE VOOR DE WERELD 



Drempelgebed: 
      o: God van Vrede, 

op de drempel van uw Huis   
staan wij,  
bijeengekomen om het leven te vieren. 
Maar ons hart is onrustig, 
onmacht houdt ons vast 
als wij zien hoe uw mensen 
op zoveel plekken op uw aarde 
leven onder angst of geweld. 

 
Raak ons aan in deze viering 
ontwapen ons van onze angsten 

  verbind ons met elkaar en uw wereld. 
  Beziel ons opnieuw met uw Geest 
  doe ons geloven dat vrede mogelijk is. 
  

Zo bidden wij in de naam van Jezus Messias, 
      a:     Amen.  
 

Zingen: Psalm 122: 3   
 
Groet    
door de voorganger 

  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 Gloria: Lied 305: 1 
 

• RONDOM HET WOORD 
 

Gebed om opening 
 

Eerste Schriftlezing: Psalm 122 
 

Luisterlied: Morgen zal het vrede zijn (Marco Borsato) 
 

Evangelielezing: Matteüs 20: 1-16 
 

Zingen: Lied 991: 1, 2, 6, 7, 8 
 

Woorden bij het woord  
 

Muziek: Charmes: … Pour inspirer l’amour – Federico Mompou 
 

• GEBEDEN EN GAVEN 
Dankgebed  
Voorbeden 

  Na elke intentie wordt een kaarsje aangestoken door de diaken met het licht van de Paaskaars, 
  waarbij gesproken acclamatie: allen: ‘Zie ons aan, leid ons op Uw weg van vrede’. 
 

       Stil gebed 



Onze Vader 
 
Diaconale mededelingen 
Door de diaken van dienst 

 

• GEZEGEND VERDER 
 

We gaan staan 
 

Zingen slotlied: Lied 1014 
 

Zegen 
Beantwoord met zingen: Amen (3x) 

 
Muziek 


