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Kanselruil met de Dominicanenkerk 
Zondag 30 oktober 2022  
om 10.00 uur in de Oosterkerk 
 
Thema:    ZUIVER UIT WIE IK ZAL ZIJN   
 
 

 
 
 
Voorgangers:  Pastoraal werker Josephine van Pampus en ds. Hans Tissink 
Organist:  Jan Willem Altelaar 
Lector:   Kim Otte – van der Maas 
Zanggroep:  Leanne Kroes-Zwama, Pieter Vogelaar, Josephine van Pampus en Hans Tissink 
 

  
 

OM TE BEGINNEN 
 
Inleidend orgelspel  
  
Woord van welkom 
 
De kaarsen worden aangestoken  
 
Openingslied: Wij komen om leven… (staande)  
 
Koor: 1, 2 en 3  Allen: 4 en 5 
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 2. Wij komen om woorden, om taal van verlangen, 
verhalen van mensen – het woord bij de daad. 
 

 3. Wij komen om stilte, om tekens die spreken, 
om bidden vol adem, om zwijgen van goud. 
 

4. Wij komen om vriendschap, om mensen van vrede 
om harten die kloppen voor eenheid en recht. 
 

 5. Wij bidden om diepte, de stem van de uittocht. 
Geheim dat ons zin geeft, wij komen om God. 

 
   
 
Bemoediging en drempelgebed 
 
v: Onze hulp is in de naam van de Heer 
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v: God, wek ons tot leven 
a: DOE ONS ZINGEN 
v: zodat zorgen, angst en somberheid  
    ons niet in de greep houden 
a: EN UW KRACHT IN ONS IS  
    AMEN  

      (U mag weer gaan zitten) 

 
Gebed van toenadering en kyrië, 
stilte en eindigend met het zingen van 
lied 329 (2x) Koor: 1e keer; allen: 2e keer 
 
Glorialied:  Lied/psalm 85: 3 en 4 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Groet  v: De Heer zal bij u zijn 
           a: DE HEER ZAL U BEWAREN  
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
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Met de kinderen  
 
Zingen:   Lied 186 

Koor: 1, 2 en 4; allen: 3 en 5 
 
1e Schriftlezing: Wijsheid 11:23-12:2  
 
 Omdat u alles kunt, ontfermt u zich over iedereen;  

u ziet voorbij aan de zonden van mensen,  
opdat zij naar u terugkeren.  
Alles wat er is hebt u lief,  
niets van wat u gemaakt hebt is u te min;  
u zou het niet eens gemaakt hebben  
als u er een afkeer van had.  
Hoe zou iets tegen uw wil kunnen blijven bestaan?  
Hoe zou iets kunnen voortbestaan  
als u het niet in het leven had geroepen?  
 
U, Heer, hebt het leven lief en u spaart alles, 
omdat het van u is;  
in alles woont uw onvergankelijke geest.  
Daarom legt u aan hen die dwalen een beperkte straf op.  
U wijst hen terecht door hen te herinneren aan hun zonden,  
zodat ze, bevrijd van het kwaad, op u gaan vertrouwen, Heer. 

 
Zingen:   Lied (psalm) 145: 3 en 5 
 
2e Schriftlezing:  Lucas 19: 1-10 (NBV21) 
 
Zingen:  Lied 531 
   Koor: 1; allen: 2 en 3 
 
Overdenking 
 
Muzikale meditatie       
       
Zingen:   Lied 324 Wat vrolijk over U geschreven staat 
   Koor: 1; allen: 2 en 3 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
Mededelingen  
Aandachtsboek 
Dankgebed, voorbeden steeds afgewisseld met lied 833 (regel twee wordt: ‘zuiver uit wie ik 
zal zijn’). De eerste keer zingt het koor deze responsie. 
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Stil gebed en het Onze Vader 
 
Inzameling der gaven: aan de uitgang of via bank of appostel 
 
Slotlied:           Lied 423   (staande) 
 
Zegen   
Gezongen Amen  

 
Uitleidend orgelspel 

 
 

 


