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BIJ DE DIENST: Welkom in de Oude Kerk! Een bijzonder gewone zondag. 

Gewoon, omdat het één van de zondagen in een rij is. En bijzonder, omdat ik 

deze dienst voorbereidde met Kees en Ellen de Raadt. Samen zochten we naar 

lezingen en liederen. Dit weekend markeren zij dat ze veertig jaar getrouwd 

zijn. Het vieren waard! En tegelijk denk ik dat deze dienst ook gewoon 

bijzonder kan zijn voor wie geen deel heeft in dat feest of misschien zelfs het 

leven zwaar ervaart. Vandaag vieren we dat God voor mensen zorgt. En dat is  

zeker een feestje waard! Welkom!  

 

OUDE KERK, zondag 17 november 2019 

VOORGANGER:  Ds. Pieter Terpstra 

ORGANIST:  Piet Hulsbos 

LECTOR:   Jort Bakker 

OUDERLING VAN DIENST: Alexander vd Voort Maarschalk 

DIAKEN VAN DIENST: Mark Hofland 

KINDERKRING Sylwia Walasz 

MUZIKALE MEDEWERKING: Hannie Bruin (fluit) en de Cantorij o.l.v. Wil 

Bakker 

INZAMELING: Diaconie/Kinderkerstfeest 

  

Na deze dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Pauwehof. 

Iedereen is van harte welkom! 

 

Volgende week zondag:  

Oude Kerk, 10 uur 

GEDACHTENISZONDAG 

ds. Arie Molendijk en ds. Pieter Terpstra  

 



Voorbereiding 
Orgelspel 

Verwelkoming door de ouderling van dienst  

Stilte 

Na het ontsteken van de tafelkaars, zingen we (zo mogelijk staande) 

  

 

Groet, bemoediging en drempelgebed   

V:  De Heer zij met u, 

G:  ook met u zij de Heer 

V:  Onze hulp is in de naam van de Heer 

G:  die hemel en aarde gemaakt heeft.  

AMEN 

Zingen: IN DE VEELHEID VAN GELUIDEN, LIED 283: allen 1,2 en 5, Cantorij: 4 

(daarna gaan we zitten) 

 

Gebed om ontferming 

Glorialied: ZOLANG WIJ ADEM HALEN, LIED 657: 1,2 en 4 

 

  



De kinderen gaan naar de Kinderkring, terwijl zij naar voren komen zingen we 

samen:  

 

Rondom het Woord 
Gebed 

Eerste lezing: EXODUS 16, 4-7 EN 32 

Zingen: ZOMAAR TE GAAN MET EEN STOK IN JE HAND, LIED 806 

Tweede lezing:  1 KORINTHE 13 

Zingen:  ONGESTRAFT MAG LIEFDE BLOEIEN, (T: Sytze de Vries, M: William Rowlands) 

Cantorij 1, Allen: 2 en 3 

 

1. Ongestraft mag liefde bloeien, vrijuit zoeken naar de zon. 

Liefdesloop verdraagt geen boeien, laat haar stromen als een bron! 

Laat de liefde maar gebeuren als een wonder van het licht, 

als een regenboog vol kleuren door de hemel zelf gesticht.  

 

 

 



 

 

Verkondiging 

 

Instrumentaal intermezzo door Lammie Bruin en Piet Hulsbos 

 

Delen 
 

MAAK LIEFDE WAAR (Liefste lied 2, 39) 

 



 

 

Maak liefde waar door nimmer te begrenzen, 

maar als omarming die ons juist bevrijdt, 

de steun die helpt gevaren te trotseren  

als moed die naar ons ware zelf toe leidt. 

Geef mij je kracht, als woorden gaan bezwijken, 

Geef liefde, ondanks wat ik heb gedaan. 

God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde: 

de open hand alleen als grond van ons bestaan. 

Maak liefde waar, maar nooit al macht of invloed, 

als wapen dat de ander overspeelt, 

Aanvaarden wij elkaar juist met gebreken, 

en deel de vreugde om wat wordt geheeld. 

Geef mij jouw hoop in angsten en in dromen, 

wanneer ik faal, geef dan je trouw ruim baan. 

God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde: 

de open hand alleen als grond van ons bestaan. 

 

 

 

 

 



Dankzegging en voorbeden afgesloten met gezamenlijk gebeden Onze Vader 

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. 

 

Mededelingen en/of toelichting op de inzameling 

Inzameling van de gaven   

 

De kinderen komen terug uit de kinderkring, met hen zingen we HET LIED VAN 

DE GROTE REIS (T: Huub Oosterhuis; M: Antoine Oomen) 

Er zijn daar oeroude tuinen 

Waar je in wieden en plukken mag. 

Je hoeft er niet heen, maar je mag. 

Maar je mag niet alleen. 

 

Daar gaat je bootje. Het waait! 

Wie zwemmen kan is beter af 

dan wie niet zwemmen kan. 

Daar kom je aan, bek af…… 

 

De duinen zwaaien met witte handen 

dat je welkom bent! 

Van alle vreemde landen  

is dit land het minst bekend. 

 



Zingen (zo mogelijk staande): BEHOED EN BEWAAR ONS, O LIEVE GOD 

 

 

Vrouwen 2. Behoed en bewaar ons, o lieve God,  

wees met ons in al het lijden 

Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht  

nabij ons in donkere tijden  

 

Mannen 3. Behoed en bewaar ons, o lieve God,  

en geef geloof en vertrouwen: 

een vlam die niet dooft, in vrede gelooft.  

Geef dat wij daar zelf aan bouwen 

 

Allen 4. Behoed en bewaar ons, o lieve God,  

omgeef Gij ons met uw zegen 

Wil in de woestijn een bron voor ons zijn  

en zet ons op nieuwe wegen 

 

 Zending & Zegen 
beantwoord met  

 



 

Mededelingen 
Vanmiddag om 15:00 uur is er in de Oude Kerk een Theeconcert. 

Optreden van Jaap Stork met het programma: Van Bach tot Bernstein. 

Na afloop Thee, koffie en gebak in de Pauwehof. 

 
Iedere dinsdag 19.15 – 19.5 uur Stilteviering in de Oude kerk. Komt u ook! 

 
Meer informatie over onze gemeente is te vinden op onze website:  

www.pknheemstede.nl. Daar vindt u ook de contactgegevens en kunt u 

diensten uit de Oude Kerk terugluisteren; vanaf donderdagmiddag vindt u daar 

tevens de actuele “Bij de Dienst”.  

 

 

 


