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Voor het eerst hier in de kerk? Welkom! We hopen dat u snel uw weg 
zult vinden in deze gemeente.  

 

 

VOORBEREIDING 
 
Inleidend orgelspel  
 
Welkom 
 
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen 
          We gaan staan 
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer, 
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Gebed van toenadering 
Voorganger: .....  

 eeuwige God, wees ons genadig 
Allen: EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN. 

 
Zingen: lied 212 ‘Laten wij zingend deze dag beginnen’ 1 door cantorij, 2 
en 5 door allen.           
         We gaan zitten 
Gebed om ontferming en loflied 
 
Diaken: Laten wij de Heer aanroepen voor de nood van de wereld … 
Loflied: lied 275: 1, 3 en 4 
 
Lied met de kinderen: lied 224 ‘Elke dag vertelt over God de Heer’ in 
canon met de cantorij 
 
Moment met de kinderen 
De kinderen mogen hierna naar de kindernevendienst 
 
HET WOORD 
 

Voorganger: De Heer zal bij u zijn. 
Allen: DE HEER ZAL U BEWAREN. 
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Gebed bij de opening van de Schrift: lied 119: vers 6 en 66 door 
allen, 7 door cantorij. 

 
Lezing: Lucas 15: 1-10 
Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te 
luisteren. Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend 
tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’ Jezus vertelde 
hun toen deze gelijkenis: ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan 
er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in 
de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het 
gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op 
zijn schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren 
bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap 
gevonden dat verdwaald was.” Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde 
zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig 
rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. 
En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch de 
lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het 
muntstuk gevonden heeft? En als ze het gevonden heeft, roept ze haar 
vriendinnen en buren bijeen en zegt: “Deel in mijn vreugde, want ik heb de 
drachme gevonden die ik kwijt was.” Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde 
onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt.’ 
 
Zingen: lied 23d ‘Was ik een schaap, was Hij mijn herder’ 
Verzen solo (Pieter Stam); allen het refrein, dat is vanaf ‘naar de 
overkant…’ 
 
Overdenking 
 
Zingen: lied 896 ‘Wie heeft zijn geld verloren’ 1, 3, 5, 7 door allen, 2, 4 en 
6 door cantorij 
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GEBEDEN EN GAVEN  
  

Dankgebed, voorbeden en stil gebed.  
De voorbeden worden steeds besloten met: zo bidden wij U samen:  

 
Allen:  
 

 
Mededelingen en bloemengroet 
 
Inzameling van de gaven 
Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven met de app ‘Givt’. Volg de 
aanwijzingen van de app en haal uw telefoon langs de metalenknop op de collectezak.  
 
DE TAFEL 
 
Bereiding van de tafel 
 
Geloofsbelijdenis: lied 825 ‘De wereld is van Hem vervuld’ 1, 3 en 5   
       (we gaan staan) 
Tafelgebed 
         Voorganger: De Heer zal bij u zijn. 

Allen: DE HEER ZAL U BEWAREN. 
Voorganger: Verheft uw harten! 
Allen:  WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER! 
Voorganger: Brengen wij dank aan de Heer, onze God! 

         Allen: HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG. 
 

 Zingen: lied 403d ‘Die wij kennen als een Vader’ 
 
Vredegroet: we wensen elkaar de vrede van Christus 
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Delen brood en wijn  
 
De cantorij zingt 'The Lord is my shepherd' (Psalm 23) - Howard Goodall 
(solo: Marianne Schade) 
 
The Lord is my shepherd, I shall not want 
He maketh me to lie down in green pastures 
He leadeth me beside the still waters. 
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death 
I will fear no evil. 
For you are with me you will comfort me. 
Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life 
and I will't dwell in the house of the Lord forever. 
 
Dankgebed: 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. 
 
Slotlied: lied 793: 1 en 3 ‘Bron van liefde, licht en leven’ 
 
Zegen  
  
 
Allen:      A - MEN. 
 
Uitleidend orgelspel  
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Mededelingen 
Kerkproeverij 29 september 
Op zondag 29 september is het Startzondag. Dit jaar staat deze zondag in het teken 
staat van ‘kerkproeverij’. De kerkproeverij is een laagdrempelige kerkdienst voor 
iedereen die het leuk vindt om (weer) eens naar de kerk te gaan. Na afloop van de 
dienst zijn er tal van leuke activiteiten voor jong en oud. Wij (de werkgroep 
Startzondag) zouden het leuk vinden als u uw buren, vrienden of 
wijkgenoten uitnodigt voor deze dienst. Voor elke leeftijdscategorie is er iets te 
beleven, van een ervaring van de methode Godly Play tot een escaperoom. Ook 
de tieners en de kinderen worden uitgenodigd iemand mee te nemen. 
Er zijn een aantal adressen bekend van mensen die (relatief) kort geleden zijn 
ingeschreven bij de kerk, de uitnodigingen zijn ook met name aan deze groep van 
harte aanbevolen.  
Bij de koffie liggen er uitnodigingen klaar die u mee kunt nemen. Voor vragen 
over deze kerkproeverij kunt u terecht bij Joke en Niek Rooseboom, Barbara van 
de Pol, Marianne Immink en ds Willemijn van Dijk.  
 
Zomeravonddienst 
Vanavond is er in deze kerk om 19 uur een zomeravonddienst: Concert met 
samenzang – Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek o.l.v. Antoine 
Oomen 
 
Regenboogviering 
Volgende week zondag 22 september is er om 15.00u een interreligieuze 
regenboogviering in de Bavo, een bijeenkomst in het kader van de Vredesweek 
waarin de veelkleurigheid van de Haarlemse samenleving wordt gevierd. Niet 
iedereen is gelijk, maar wel gelijkwaardig.  
 
Koffie- theemiddag 
Dinsdag 17 september bent u tussen 14.00 en 15.30u welkom voor een kopje 
koffie of thee in het wijkgebouw van de Nieuwe Kerk aan het Nieuwekerksplein 
28. 
 
Inspirerende Bronnen 
Woensdag 18 september: ‘Andere vormen van kerkzijn.’ Drie Haarlemse theologen 
vertellen over hun werk en over de keuzes die ze gemaakt hebben. De sprekers 
zijn Tom de Haan, onze stadspredikant, Nadia Kroon, missionair pastor in de Grote 
kerk én kloosterzuster, en Peter van de Beek, sinds kort werkzaam als jeugdpastor 
bij de Protestantse Gemeente Haarlem. Wat bedoelen we eigenlijk als we het 
hebben over ‘anders kerk zijn?’ Onze drie sprekers proberen antwoord te geven op 
deze vraag, ieder vanuit hun eigen achtergrond. 
Aanvang 20.00 uur, Ontmoetingskerk, Frankrijklaan. Van harte welkom! 



 7 

 
 
Gemeentemaaltijd  
Donderdag 19 september is er een maaltijd in de huiskamer van Stem in de Stad, 
aanloop vanaf 17.30u. Opgeven bij Hester Wesselius, tel.: 525 00 45 of Rosmarie 
Neff, tel.: 532 95 45 
 


