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18  oktober  2020  
 
Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Ds René Visser 
Organist: Joshua Prins. 
Muziekgroep  Kathelijne en René Spaargaren 

 
Orgelspel 
 
Aansteken Paaskaars door ambtsdrager 
Welkom 
 
Luisteren naar 
Opwekking 638 Prijs Adonai 
Wie is als Hij? 
de Leeuw maar ook het Lam, 
gezeten op de troon. 
Bergen buigen neer, 
de zee verheft haar stem 
voor de allerhoogste Heer. 
 
 

Refrein 1: 
Prijs Adonai, 
wanneer de zon opkomt 
totdat zij onder gaat. 
Prijs Adonai, 
alle naties van de aard’, 
alle heiligen; aanbid Hem. 

Moment van stilte, Bemoediging en groet 
Gebed 
Inleiding  
 
Luisteren naar Psalm 121 
1 Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. 
 
2 Uw wank'le voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, Israël wachter wezen. 



Lezing Genesis 15 : 1 - 6 
Verkondiging 
 
Luisteren naar Opwekking 123 
Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij 
U. 
Ben ik ontrouw, 
Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
 

Refrein 1: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

 
Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 
Gebedstijd 
Voor en dankgebeden en Gezamenlijk het Onze Vader 
 
Luisteren naar opwekking 844 
De God van Abraham, Isaak en Jakob, 
de God die eeuwig leeft en heersen zal. 
Zijn licht omgeeft ons, zijn hand beschermt ons. 
Hij is voor ons, onze God is voor ons. 
 
Refrein 1: 
Ontvang de zegen van de Vader. 
Ontvang het leven dat Hij geeft. 
Ga in de kracht van zijn genade. 
Ga met de vrede van zijn Geest. 
 
Zegen  
Orgelspel 



Roemenië 
Konden we vorige keer nog vermelden dat het Covid-19 virus nauwelijks 
aanwezig was in de gemeente van Aiud- Felenyed, nu moeten we helaas 
meedelen dat ook daar het virus de kop heeft opgestoken. Ildico, de 
vrouw van dominee Conrad kreeg een positieve testuitslag. Zij heeft 
milde klachten en  is thuis . De hele familie is 14 dagen in quarantaine, 
Zoltan en Trude, de ouders van Conrad, waar het goed mee gaat. 
Daarnaast zijn er 6 nieuwe besmettingen. We vragen u  de gemeente van 
Aiud op te dragen in gebed. Namens de Roemenië-commissie Casper en 
Marianne. 
 
Meewerken in de kerkdienst 
Uit de enquête, die je kunt vinden bij het aanmelden voor de diensten van 
oktober, komt veel informatie over hoe u sinds maart de kerkdiensten 
ervaart. Zowel online als live in de kerk. Verder lezen we ook diverse 
ideeën ter verbetering. Een daarvan is dat gemeenteleden de Bijbellezing 
doen. Dit hebben een korte periode gedaan. Zowel online als spontaan in 
de kerk. Het is een mooie manier, om zichtbaar samen kerk te zijn. 
Zou jij of u wel eens de lezing willen verzorgen in de kerkdienst, neem dan 
contact met onze voorganger op. 
Ds. Gert de Ruiter | ds.deruiter@hotmail.com | 0637455599 
 
Bidstond 
Op woensdagavond van 19.00 – 19.45 is er in de kerk tijd voor stilte en 
gebed. 
Hartelijk welkom. 
 
Persoonlijke aandacht, bemoediging en gebed 
Pastoraat – naar een ander omzien – vinden we belangrijk in de Dorpskerk. 
Team Pastoraat coördineert de pastorale zorg voor jong en oud. Neem 
gerust contact op bij geloofsvragen, levensvragen, ziekte, overlijden, 
maar ook als u gewoon een gesprek wilt. Coördinator Pastoraat: Ds. Gert 
de Ruiter, 06-37455599/ ds.deruiter@hotmail.com. Overige leden Team 
Pastoraat: 
Eppo Kramer 0297-367575 Henriette Faas 023-5630465 
Cees van der Ven 0297-328228 Joop Stroes 023-5658584 
Pastoraat Zorgcentrum Aelsmeer: Dik Vollmuller 0297-323465 


