
 

Aalden, zondag 11 september 2022 
Dienst van Schrift en Tafel 

 
 
 

 
de kleur is wit,  

teken van licht en leven door Gods goede gaven 
 
 

 
 

OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE LEVENSSTIJL 
 
 
 
 

voorganger: ds. Hetty  Cohen Stuart - Fens 
organist: Erik Nijzink 

VOORBEREIDING 
 
orgelspel - we luisteren en worden stil - 
 
welkom  
 - we gaan staan – 
 
intochtslied Lied 280: 1, 2, 3 en 4 De vreugde voert ons naar dit huis 
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stil gebed en bemoediging 
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
a:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 
groet 
v: De Heer is met u allen 
a: ZIJN VREDE IS MET U 
 
gebed van toenadering 
 
v:  Barmhartige God,  

U hebt ons leven voorgoed ingelijst in uw liefde en goedheid. 
uit uw genade leven wij. 
U draagt ons door de tijden heen 
en  blijft ons allen zien en erkennen.  

a:  WEES DE STEM  
DIE ONS ZOEKT, EN ROEPT EN TERECHT BRENGT  
ALS EEN HERDER, DIE WIE VERLOREN RAAKT  
NIET UIT HET OOG VERLIEST 
OPDAT WIJ THUIS MOGEN KOMEN,  
BIJ U, BIJ ONSZELF EN BIJ ELKAAR, 
EN ONS VEILIG WETEN 
IN UW LIEFDE EN GOEDHEID. 
AMEN. 

intochtslied Lied 280: 5, 6 en 7 

- we gaan zitten  - 
 
Inleiding thema: Op zoek naar een nieuwe levensstijl 
 
kyrie en gloria 

 
smeekgebed 
 
v: Barmhartige God, U onze Bevrijder, 
 Beschermer van armen en behoeftigen: 

waar wij de kracht niet hebben  
om staande te blijven en stevigheid te bieden 
als de fundamenten van de aarde schudden 
bidden wij om uw bescherming. 
Hoor ons roepen als wij zingen: 
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a:  

 
 
 
v: Barmhartige God, U onze Bevrijder, 
 Beschermer van vreemdelingen en verloren mensen: 

waar wij de moed niet hebben  
om hen te huisvesten en op te vangen 
als de nood hen dwingt te vluchten, 
bidden wij om uw bescherming. 
Hoor ons roepen als wij zingen: 
 
 

a:  

 

 
v: Barmhartige God, U onze Bevrijder, 

Beschermer van gekneusde en geknechte mensen: 
waar wij geen mogelijkheden zien en het onrecht niet kunnen keren  
als gevangenissen op slot blijven, 
bidden wij om uw ontferming. 
Hoor ons roepen als wij zingen: 
 

a:  

 

 
 
 
glorialied    melodie Lied 103c 
 
1. Aan U, Vader, alle glorie om het lichten van uw trouw, 

die met vrede uit den hoge onze aarde nieuw bedauwt. 
U de ere, U de glorie, Zon die ons in leven houdt. 
 

2. Om de Zoon U alle glorie, woord van eer ons toegezegd. 
Vleesgeworden vriend en naaste, ons tot brood voor onderweg. 
U de ere, U de glorie, woord op onze tong gelegd. 

 
3.  Door de Geest U alle glorie, die als lofzang in ons leeft 

en als nieuwe wind de aarde eenmaal haar gelaat weergeeft. 
U de ere, U de glorie, adem die in mensen leeft. 
  
  Sytze de Vries, uit: Het liefste lied van overzee  
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DIENST VAN HET WOORD 
 
gebed om de aanwezigheid van de Heilige Geest 
 
lezing uit de boeken van Tora   Deuteronomium 30: 15 - 20 (NBV 21) 
 
schriftlied   Lied 305: 2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
 
lezing Lucas 15: 1 – 10 (NBV 21)  
 
schriftlied Lied 896: 1, 3 en 7 Wie heeft zijn geld verloren 
 
prediking 
  
orgelspel  

 
lied als antwoord op de prediking   Lied 221: 1, 2 en 3 Zo vriendelijk en veilig als het licht 

 
 

VIERING VAN DE GAVE VAN BROOD EN WIJN 

Voorbeden en stil gebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Viering van de gemeenschap met God en met elkaar 
 
v:   inleiding 
 
Tafelgebed 

 
v: ……… 

Daarom eren wij U als Schepper van alle goeds  
en zingen uw lof: 
 
Heilig, heilig, heilig, Heer, God almachtig, 
vroeg in de maorgen word’ U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig,! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God die één in wezen zijt. 
 
Holy, holy, holy! Though the darkness hide thee, 
Though the eye of sinful man thy glory may not see. 
Only thou art holy, there is none beside thee 
Perfect in power, in love, in purity. 
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Heilig, heilig heilig! Heer, God Almachtig, 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heili, heilig, heilig, liefdevol en machtig. 
Drievuldig God die één in wezen zijt. 

 
v:  …… (vervolg tafelgebed) 
 
a: ONZE VADER DIE IN DE HEMEL ZIJT 

UW NAAM WORDE GEHEILIGD 
UW KONINKRIJK KOME 
UW WIL GESCHIEDE 
GELIJK IN DE HEMEL, ALZO OOK OP AARDE 
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD 
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN 
GELIJK OOK WIJ VERGEVEN ONZE SCHULDENAREN 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. 

 
vredegroet 

v: De vrede van Christus zij met u allen. 
a: ZIJN VREDE ZIJ MET U. 
v: Christus biedt ons zijn vrede aan. 
 Zo zijn wij met God en met elkaar verbonden. 
a: DAT WIJ DE VREDE VAN CHRISTUS DOORGEVEN AAN ELKAAR. 

 
Gemeenschap van brood en wijn  
v:  nodiging/invitation 

 tijdens de Maaltijd orgelspel 

Besluit van de tafel 

v:  Wij werden genodigd aan tafel te gaan, 
te vieren met brood en met wijn 
het feest zoals Jezus dat ook heeft gedaan:  
wij willen zijn leerlingen zijn. 
 
Wie leert ons dat beter dan Jezus, de Heer! 
Hijzelf heeft het ons voorgedaan. 
Al is het vaak moeilijk, toch zullen wij weer 
hem volgen, waar hij is gegaan. 
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Totdat eens de dag komt, dat ieder het weet. 
Dan zingen de mensen verblijd: 
hij is onze koning, voorbij is het leed, 
hij heeft van de dood ons bevrijd! 
 

ZENDING EN ZEGEN 
 
slotlied   Breng ons daar waar mensen wonen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Breng ons daar waar mensen wonen, 
geef hen bij elkaar een thuis, 
waar ze liefde mogen tonen, 
samen delen last en kruis. 
Laat uw Naam ons leven worden 
rode draad in ons bestaan, 
ankervast vandaag en morgen, 
kracht en moed om door te gaan. 
 

3. Breng ons daar waar in de stilte, 
brood gebroken wordt, gedeeld, 
Waar uw Geest door alle kilte, 
breekt en zalft en harten heelt. 
Laat uw Naam ons leven worden 
rode draad in ons bestaan, 
ankervast vandaag en morgen, 
kracht en moed om door te gaan. 
                                        
   Liederen ter bemoediging :lied 15           

 
zegen 
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v: …….. 
 
a:    
 

 
uitleidend orgelspel 

 


