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Een dienst van Schrift en Tafel 
 
 
 
 
 
Voorganger ds. Willemijn van Dijk – Heij, organist Anton Pauw, ouderling 
Johan Neeleman, diaken Henk Vonk. 
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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 / psalm 122: 1 en 2 ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’.  
        
         We gaan zitten 
Gebed om ontferming en loflied 
 
Diaken: Laten wij de Heer aanroepen voor de nood van de wereld … 
Zingen: lied 299e    
 
Lied met de kinderen: lied 783 ‘Voor mij is geluk’  
 
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. 
 

Gebed bij de opening van de Schrift 
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Lezing: Genesis 5:25 - 6:4 
Toen Metuselach 187 jaar was, verwekte hij Lamech. Na de geboorte van 
Lamech leefde Metuselach nog 782 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 
In totaal leefde hij 969 jaar. Daarna stierf hij. 
Toen Lamech 182 jaar was, verwekte hij een zoon die hij Noach noemde. 
‘Deze zoon,’ zei hij, ‘zal ons troost geven voor het werken en zwoegen dat 
ons deel is omdat de HEER het akkerland heeft vervloekt.’ Na de geboorte 
van Noach leefde Lamech nog 595 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In 
totaal leefde hij 777 jaar. Daarna stierf hij. 
Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte hij Sem, Cham en Jafet. 
 
Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde, en zij kregen dochters. De 
zonen van de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren, 
en ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden. Toen dacht de HEER: 
Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven, hij is immers niets 
dan vlees; hij mag niet langer dan honderdtwintig jaar leven. In die tijd en 
ook daarna nog, zolang de zonen van de goden gemeenschap hadden met 
de dochters van de mensen en kinderen bij hen kregen, leefden de giganten 
op aarde. Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden. 
 
Zingen: lied 943: 1, 5 en 6 ‘God gaat zijn ongekende gang’.  
 
Lezing: Filippenzen 2: 5-11 
Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de 
gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er 
afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een 
mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd 
gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God 
hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven 
gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, 
op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus 
is Heer,’ tot eer van God, de Vader. 
 
Zingen: lied 871 ‘Jezus zal heersen waar de zon’ 
 
Verkondiging 
 
Zingen: lied 900 ‘Nada te turbe’. We zingen het 4 keer.  
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GEBEDEN EN GAVEN  
 
We herdenken Jan Geursen en zingen lied 753: 1, 2 en 6 ‘Er is een land 
van louter licht’ 
  
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.  
1. Ondersteuning diaconie Haarlem 

Diakenen en medewerkers van de diaconie ondersteunen mensen 
die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben of een steuntje 
in de rug kunnen gebruiken. Mensen die in geldproblemen zitten of 
onvoldoende contacten hebben in de buurt om nog zelfstandig te 
wonen. De diakenen doen dit vanuit het besef dat we iets voor 
elkaar kunnen betekenen en hebben oog en oor voor mensen in 
nood. Daar waar regels en voorschriften andere instellingen 
verhinderen om te helpen, kan de diaconie soms uitkomst bieden. 
Helpt op plekken waar geen helper is. Helpt u de diaconie hierbij? 

2. Voor de toekomst van de kerk in Haarlem 
 
DE TAFEL 
 
Bereiding van de tafel 
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Geloofsbelijdenis: ‘Wij leven van verwondering’ 
       We gaan staan 

 
 
2.  Wij leven dwars door vragen heen, met tere zekerheden, 

dat ondanks vóór- en tegenspraak hier kwetsbaar wordt beleden,  
dat er een hand is die ons draagt dat er een stem is die ons vraagt 
dat God deelt in ons heden.  

 
3. Wij leven het mysterie uit, de waarheid, ongemeten, 

dat al ons denken bovenuit, in ons een heel diep weten, 
weet dat een hand ons leven draagt,  
dat er een stem is die ons vraagt, die ons een God wil heten.  

 
       We gaan zitten 
 
Bij de tafel 
         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. 
 

Tafellied en -gebed: lied 403d ‘Die wij kennen als een Vader’ 
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Vredegroet: we wensen elkaar de vrede van Christus 
 
Delen brood en wijn 
Degene die glutenvrij moeten eten, kunnen bij de predikant een glutenvrije ouwel 
ontvangen  
 
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 421 ‘vrede voor jou’. We zingen het 4 keer.  

 

Zegen  
  
 
Allen:      A - MEN. 
 
Uitleidend orgelspel  
 
 

Mededelingen 
 
Gedachtenis-zondag 
Op zondag 3 november is het gedachtenis-zondag. Heeft u iemand die u 
die zondag wilt gedenken, en vindt u het fijn als die naam ook zal klinken in 
de dienst? Er ligt een papier bij de in- en uitgang  dat u hiervoor kunt 
invullen. U kunt ook namen mailen naar ds. Willemijn; predikant@bavo.nl  
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Jubileum Stadsklooster Haarlem 
Stadsklooster Haarlem bestaat officieel 1 jaar! Dat vieren we met een 
bijzonder concert. Een uur lang de prachtigste klassieke muziek, 
afgewisseld met stilte. Het getalenteerde duo Rob Broek en Priska Becking 
zullen dit optreden verzorgen. Na afloop is er een gezellige borrel. 
Dit alles vindt plaats op de Dag van de Stilte, zondag 27 oktober om 16:00 
uur. In de Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 14, Haarlem. 
www.stadskloosterhaarlem.nl 
 
Interkerkelijke gezinsdienst voor mensen met een beperking 
Vanmiddag om 15:00 uur is er een interkerkelijke gezinsdienst voor mensen 
met een beperking in de Cruquis, de voorganger is ds. A. Bosma uit 
Sassenheim. M.m.v. kinderkoor Living Colours o.l.v. Annelies Koole. 
 
 


