
    zondag 9 oktober 2022 
VIERPLEK WEHL        
 
Thema: 
We zijn het leven binnengetreden als mensen die gewenst zijn, uitgenodigd, geroepen 

 
ORGELSPEL 
 
WELKOM, MEDEDELINGEN EN AANSTEKEN VAN DE KAARSEN 

- gemeente gaat staan – 
 

VOORBEREIDING 
STILTE 
 
BEMOEDIGING 
 V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,   

A: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V: Zijn genade en vrede met u allen  
A: Amen  

VREDEGROET  
 V. Vrede zij met u allen! 
 G. VREDE OOK MET U! 

- gemeente gaat zitten - 
 

AANGSLIED - 113:1 
 
GEBED OM VERGEVING 
na het ‘zo bidden wij U’ van de voorganger antwoordt de gemeente: 

 
 
 V: God zegene ons met het licht van zijn ogen,  
                  waar wij elkaar durven aanzien, liefhebben en kunnen vergeven. 

G. AMEN 
 

LOFLIED  - 146a:1 
 

DE SCHRIFT GEOPEND 
 
GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFT 
 
EERSTE SCHRIFTLEZING – Deuteronomium 24:17-22   

 
LIED – 316: 1, 2 en 3 
 
TWEEDE SCHRIFTLEZING – Lucas 14:1-11  
 
LIED – 990: 1, 4 en 5 



VERKONDIGING 
 
MUZIEK 
 
LIED – 991:5, 6, 7 en 8 

 
 

DE GEBEDEN EN DE GAVEN 
 
Dankgebed  Voorbeden  Stil gebed Onze Vader 
 Onze Vader in de hemel, 
 laat uw naam geheiligd worden, 
 laat uw koninkrijk komen 
 en uw wil gedaan worden 
 op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
 Vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij hebben vergeven 
 wie ons iets schuldig was. 
 En breng ons niet in beproeving, 
 maar red ons uit de greep van het kwaad. 
 Want aan U behoort het koningschap, 
 de macht en de majesteit 
 tot in eeuwigheid. Amen. 
 

GEZEGEND OP WEG 
- gemeente gaat staan - 

SLOTLIED - 981:1, 2, 3, 4 en 5 

 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
DE COLLECTE VINDT PLAATS BIJ DE UITGANG  
(diaconie – kerkbeheer –  missionair werk/ pioniersplekken 

 
 
 
 
 
 
 

In deze dienst: 
voorganger:  ds. L. den Besten     
ambtsdrager:  Cor van Muiswinkel      
organist:  Maria Woerde  
koster:   Cor van Muiswinkel      
beeld en geluid:  Ab Berendsen   
bloemendienst:  Gerry Dijkstra   
koffie:   Leny van Muiswinkel   
 

U bent welkom om na de dienst koffie te blijven drinken in de kerk en aansluitend ….. 
 
om samen soep te eten in de kindernevendienstruimte in Ons Huis!   


