
Voor het eerst hier in de kerk? Welkom! We hopen dat u snel uw weg 

zult vinden in deze gemeente.  

 
 

 

 
ORDE VAN DIENST 

 
Zondag 8 september 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

‘Kiezen voor het leven’ 
 

 
Twaalfde zondag van de zomer 

 
Voorganger Angeliek Knol, organist Anton Pauw, ouderling Jur Visser, 

diaken Niek Rooseboom. 
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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  ‘Liefde eenmaal uitgesproken’ Lied 791: 1, 3, 4, 6 
        

We gaan zitten 
            

Gebed om ontferming 
 
Diaken: Laten wij de Heer aanroepen voor de nood van de wereld 
… 
Kyrie en Gloria ‘U alle eer’ Lied 299e 

         
Kinderlied: ‘Elke dag vertelt over God de Heer’ Lied 224  
 
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. 

 
 
Gebed bij de opening van het woord 
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Eerste lezing: Deuteronomium 30:15-30 
 
15Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en 
tegenspoed, tussen leven en dood. 16Wanneer u zich houdt aan de 
geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door 
hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden, 
wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal 
toenemen, en dan zal de HEER, uw God, u zegenen in het land dat u in 
bezit zult nemen. 17Maar als u hem de rug toekeert en weigert te luisteren, 
als u zich ertoe laat verleiden neer te knielen voor andere goden en die te 
vereren, 18dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan. Uw verblijf 
aan de overkant van de Jordaan, in het land dat u in bezit zult nemen, zal 
dan van korte duur zijn. 19Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen 
op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. 
Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, 
20door de HEER, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem 
toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw 
voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.’ 
 
Zingen: ‘Waarom moest ik uw stem verstaan’ Lied 941: 1 
 
Tweede lezing: Lucas 14: 25-35 
 
25Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen 
en zei: 26‘Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en 
vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan 
niet mijn leerling zijn. 27Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, 
kan niet mijn leerling zijn. 
28Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten 
berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw? 29Als hij het 
fundament gelegd heeft maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die 
dat ziet hem uitlachen 30en zeggen: “Die man begon te bouwen, maar het 
karwei afmaken kon hij niet.” 31En welke koning die eropuit trekt om met 
een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te rade gaan 
of hij wel met tienduizend man kan optrekken tegen iemand die met 
twintigduizend man tegen hem oprukt? 32Als hij dat niet kan, stuurt hij 
eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant 
om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. 33Zo geldt ook voor jullie: 
wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. 
34Zout is iets goeds. Maar als ook het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen 
we het dan zijn kracht teruggeven? 35Ook voor de bemesting van de grond 
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is het niet meer bruikbaar, dus wordt het weggegooid. Wie oren heeft om 
te horen, moet goed luisteren!’ 
 
Zingen: Lied 941: 2, 3, 4 
 
Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Zingen: ‘Wat te kiezen’ Lied 843 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 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. 

 

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 aan de zijkant van de 
collectezak.  

 
1. Diaconie 

De collecte is vanmorgen bestemd voor het diaconaal aandeel van Kerk in 
Actie. Elk jaar staan we als kerk garant voor de bijdragen aan het werk 
van Kerk in Actie algemeen als voor de acties die zij houden. U kunt 
meehelpen om aan onze garantstelling te voldoen door vandaag te geven 
voor dit doel.  
 

2. Kerk (KOP Jeugdwerk)  
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Kliederen in de kerk. 
“In neem mijn kleinkinderen graag mee nar Kleiderkerk. Ze komen 
eigenlijk nooit meer in de kerk, maar hier ontdek ik samen met hen op een 
creatieve manier een Bijbelverhaal.” 
Zomaar een opa die vertelt wat Kliederkerk voor hem en zijn kleinkinderen 
betekent. Op meer dan 130 plaatsen in Nederland wordt regelmatig 
samen ontdekt, gevierd en gegeten in een Kliederkerk. Tijdens deze 
missionaire vorm van kerk-zijn gaan mensen van alle leeftijden samen op 
verrassende manieren aan de slag met een Bijbelverhaal. JOP, Jong 
Protestant, ondersteunt lokale Kliederkerken onder meer met heldere 
handleidingen, netwerkbijeenkomsten en programmamateriaal. Collecteer 
mee, zodat meer kinderen, tieners, ouders en opa’s en oma’s op een 
leuke en creatieve wijze het geloof kunnen ontdekken.  
 
Slotlied: ‘Vervuld van uw zegen’ Lied 425 
  
Zegen  
Allen:      A - MEN. 
 
 
Uitleidend orgelspel  
 

Mededelingen 
 
Vanavond om 19:00 uur is er een Vesper – The Gents o.l.v. Annemiek van 
de Ven; Anton Pauw, orgel; Sweelinck, De Klerk, H. Boerema. 
 
Op zondag 29 september is het Startzondag, dat dit jaar 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.  
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 Angeliek Knol. 


