
                                                                             

 

 

      

 

 

       Zondag 20 oktober 2019           

 
 

   

Voorganger:  ds. Evert Jonker, Zwolle 

 
Organist:  Jan Post 

     

Lector:  Jan Stellingwerff  

      

Muzikale Meditatie: Joke vd Zee 
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VOORBEREIDING 

 
Inleidend orgelspel: Orgelkoraal “Jezus neemt de 

zondaars aan”, (Feike Asma)     (onder stilte)    

                   

Woord van welkom 
 

De kaarsen worden aangestoken  

 

Intochtslied: L. 25a:1             (we gaan staan) 

 

Bemoediging en drempelgebed en groet  (zie beamer) 

V: Gelukkig…. 
A: die hemel…. 

V: Heer….. 

A: laat…. 

V: Welkom…. 

Stilte 

V: de liefde van God zij met u 
A: en met u 

 

Zingen: L. 25a:2             (we gaan zitten) 

 

Over de dienst: Bidden, stilte, innerlijke vreugde.  

“Zegenbede over stilte”       (tekst uit NLB, pagina 1415) 

 
Stilte 

 

Kyriegebed,      afgesloten met: 

 

Zingen: L. 301g Kyrieleison (3x) (piano) Stilte  

 
Glorialied: L. 79:5  
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DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed bij de opening van de Schrift: 

 

Met de kinderen  

 
Zingen: Ps. 23 “De Heer is mijn herder” 
            (Uit: “Zitten of Opstaan”) 

 

Eerste lezing: Psalm 16  
(“een stil gebed van David”), gesproken 
afwisselend door lector en gemeente.   
         (zie beamer) 

 

 

Zingen: L. 16b 3x de Nederlandse versie   (piano) 

 

 

Tweede lezing: Lucas 18:1-8  
       (zie afbeelding op omslag) 
 

 

Zingen: L. 938:1 en 2 

 

 

Overdenking, “stil gebed” 

 
 

Muzikale meditatie: “Impromptu nr 2”, F.Schubert  
(fragment) 

                           

       
Zingen: L. 894:1, 2, 3 en 4  
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GEBEDEN EN GAVEN 

 

Aandachtsboek 

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.      (tekst L. 369d) 

 

Inzameling der gaven  

Orgelspel: Aria over Psalm 121 (John Propitius) 

 

Slotlied: L. 121:1 en 4 (Psalm van de zondag)     
            (staande)  
 

Zegen  v:………. 
           A: AMEN  

Uitleidend orgelspel: Bewerking over “Amen, Jezus 

Christus, Amen”,     (Feike Asma) 

 
NB. Tijdens de dienst maakt onze fotograaf vaak foto’s. Deze kunnen 

worden gebruikt voor o.a. de website. Voor vragen of verzoeken: vraag 
de ouderling van dienst of mail naar: redactie@oosterkerk.nl  

mailto:redactie@oosterkerk.nl

