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Opwekking 722 Dat is genade 
Heer ik dank U  
Voor wat U heeft gedaan  
Ik kon niet doorgaan op eigen kracht  
Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan  
U spreekt mij vrij, want het is volbracht  
 
Refrein: 
Dat is genade!  
En wat ik doe of laat  
Uw liefde blijft bestaan  
Uw liefde wordt niet minder of 
meer 
  

Vastberaden  
Geloof ik in uw naam  
Zo blijf ik stevig staan  
Want Jezus is mijn rots en mijn 
Heer  
Genade! 

 
Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan  
U bracht mij veilig in Uw gezin  
U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan  
U gaf mijn leven een nieuw begin   Refrein: 
 
Brug: 
God houdt van zondaars  
Van wie ik ben en wat ik ooit zal zijn  
Maakt mij een winnaar  
En satans listen krijgen mij niet klein 
 
Ik mag leven want Jezus kocht mij vrij  
De borgsom werd met zijn bloed betaald  
Jezus Christus die alles gaf voor mij  
Geeft mij nu leven dat door zal gaan   Refrein: 



Opwekking 369 Door uw genade Vader 
Door Uw genade, Vader,  
Mogen wij hier binnengaan.                        
Niet door rechtvaardige daden,  
Maar door het bloed van het Lam.  
 
U roept ons in Uw nabijheid  
En dankzij Uw Zoon.  
Dankzij het bloed dat ons vrijpleit,            
Komen wij voor Uw troon.  
 
Nooit konden wij zonder zonde  
Voor u staan.                                         2x  
Maar in Uw Zoon zijn wij schoon.  
Door het bloed van het Lam. 
 
Opwekking 428 Genade zo oneindig groot  
Genade, zo oneindig groot.  
Dat ik, die 't niet verdien  
Het leven vond, want ik was dood  
En blind, maar nu kan 'k zien.  
 
Genade die mij heeft geleerd  
Te vrezen voor het kwaad.  
Maar ook - als ik mij tot Hem keer  
Dat God mij nooit verlaat.  
 
Want Jezus droeg mijn zondelast  
En tranen aan het kruis.  
Hij houdt mij door genade vast  
En brengt mij veilig thuis.  
 
Als ik daar in zijn heerlijkheid  
Mag stralen als de zon,  
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid  
Dat ik genade vond.  
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid  
Dat ik genade vond 
 



Welkom 
Aanvangslied psalm 33:1,2,8 
1  
Komt nu met zang en roert de snaren, 
gij volk, dat leeft van 's Heren recht. 
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 
een lofzang in de mond gelegd. 
Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren t feestlied ingezet! 
Meldt de blijde mare bij de klank der snaren, steekt de loftrompet. 
2  
Zingt al wie leeft van Gods genade, 
want waarheid is al wat Hij zegt. 
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
op liefde rust zijn heilig recht. 
Die zich openbaarde overal op aarde, alles spreekt van Hem. 
Heem'len hoog verheven, vol van blinkend leven schiep Hij door zijn stem. 
8  
Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heil'ge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde uwe liefd' ons leiden, uw barmhartigheid. 
God, op wien wij wachten, geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd. 
 
Bemoediging en groet 
 
Lezing 10 geboden 
Lied Houd je aan de Regels 
 
Refrein: 
Hou je aan de regels, 
anders maak je brokken. 
Hou je aan de regels, 
en kijk goed uit je doppen. 
Hou je aan de regels, 
anders gaat het fout. 
Hou je aan de regels, 
dat geldt voor jong en oud. 



1 
De vader van m'n vriendje 
heeft een hele stoere bak. 
Met spoilers, brede bandjes, 
automaat en kanteldak. 
Hij reed laatst veel te hard 
en heeft de bocht toen niet gezien. 
Nu zit ‘ie met een schade 
van een “mielletje” of tien. 
 Refrein:   

2 
Gisteren na schooltijd 
ging ik even naar de stad. 
En heb toen bij de speelgoedzaak 
een barbiepop gejat. 
Ik werd helaas betrapt 
en kreeg meteen proces verbaal. 
En stond toen met een rooie kop, 
vreselijk voor paal.  
 Refrein:  

3 
Fikkie stoken vind ik echt 
het mooiste wat er is. 
Maar de laatste keer 
toen ging het wel een beetje mis. 
Het leek eerst zo onschuldig 
met alleen die oude krant. 
Maar nu is het schuurtje 
tot de grond toe afgebrand. 
 Refrein:  
4 

De bijbel is het boek 
van onze God 
die eeuwig leeft. 
En daarin kun je lezen 
dat ook Hij ons regels geeft. 
Als wij daaraan gehoorzaam zijn 
en doen wat Hij ons zegt. 
Dan komen we uiteindelijk 
toch nog goed terecht.  
 Refrein:   

 
Genadeverkonding 
 
Lied gezang 44 
1 
Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 

2 
Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 

3 
Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk.



Kindermoment "Genade op het schoolplein" 
 
Gebed 
Lezing Romeinen 3:21-31 
Gezang 402:1 
Verheugt u, christenen, tesaam! 
Laat ons van vreugde springen 
en zegenen Gods grote naam; 
laat ons de Heer bezingen, 
die ons zo machtig heeft bevrijd, 
die voor der mensen zaligheid 
de hoogste prijs betaalde. 
 
Overdenking 
Lied opwekking 614 Uw genade is mij genoeg 
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem, 
met een kruis op zijn rug, 
en een doornenkroon.                                      
Hoor de menigte schreeuwt en roept: 
‘Kruisigt Hem!’ 
Zo gaf God zijn eigen Zoon. 
 
Zie het Lam aan het kruis 
daar op Golgotha, 
als de koning der Joden wordt hij veracht.         
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan 
als hij roept: ‘Het is volbracht’. 
 
-Refrein- 
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg. 
 
In het rijk van de dood is Hij neergedaald. 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. 
Maar de steen van het graf is 
nu weggehaald, 
Jezus leeft, Hij is opgestaan.  -Refrein- 



 
En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid, 
met ontzag en respect 
kniel ik voor U neer. 
U bent Koning en God tot in eeuwigheid, 
U bent Jezus, de hoogste Heer.  -Refrein- 
 
Lied opwekking 832 Jezus overwinnaar 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.      
Alles buigt voor Koning Jezus. 
 
U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning.                          
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar.               
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
 
De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 
De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar.               
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
 
Naam boven alle namen.   



Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar.               
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
 
Gebeden 
Collecten  
 
Slotlied Gezang 320:1,2,3 
1 
Zingt een nieuw lied voor God de Here 
en weest van harte zeer verblijd. 
God wil alhier met ons verkeren, 
hier wordt een huis voor Hem bereid. 
Hij heeft de hand 
en het verstand 
gezegend voor het werk, 
de bouw van Christus' kerk. 
2 
Kinderen van eenzelfde Vader, 
komt nu tesaam van zuid en noord. 
Van oost en west treden wij nader 
tot dit welaangename oord. 
Kracht van de jeugd, 
breng nu verheugd 
de stenen bij elkaar. 
God helpt u wonderbaar. 
3 
God wil aan ons telkens weer tonen 
dat Hij genadig is en trouw. 
Dat Hij met ons samen wil wonen, 
geeft ons de moed voor dit gebouw. 
Maar niet met steen 
en hout alleen 
is 't grote werk gedaan. 
't Zal om onszelve gaan. 
 



Zegen 
Lied gezang 320:4 
De Heilge Geest geeft taal en teken. 
Christus deelt al zijn gaven uit. 
De Vader zelf wil tot ons spreken 
en elk verstaat wat het beduidt. 
Wees ons nabij 
en maak ons vrij 
in dit uw heiligdom. 
Kom, Here Jezus, kom! 
 
 

 
Voor de collecte(s) kunt u onderstaande QR codes gebruiken 

    
 

Voor de diaconie            Voor de Kerkvoogdij 
 

  



Gun elkaar de ruimte 
De afgelopen weken zien we de coronabesmettingen toenemen. Steeds 
meer mensen worden ziek, ook binnen onze gemeente. Een zorgelijke 
situatie. Tegelijk zijn we blij, dat we vooralsnog naar de kerk mogen komen. 
Gelukkig heeft de Dorpskerk voldoende ruimte voor iedereen. We houden 
vast aan een lege bank tussen de zitplaatsen, plaatsen extra stoelen beneden 
en vragen nadrukkelijk gebruik te maken van het balkon. Denk aan elkaar en 
houdt dus in de rijen een beetje (anderhalve meter) afstand van elkaar. Volg 
bij het verlaten van de kerk de instructies van de ambtsdragers op. 
Koffiedrinken vinden velen belangrijk. Maak gebruik van alle ruimte in zaal 
Irene (bij mooi weer ook buiten).  
  
Preekvoorbereiding Dankdag 
Aanstaande dinsdagavond 2 november gaan we weer samen een preek 
voorbereiden. We lezen Genesis 8:15-9:7. Lees de tekst thuis alvast door en 
stel je zelf de vraag “Wat voor Dankdag verkondiging zit hier in?”. Hoe leuk is 
het om de volgende avond te ontdekken hoe ik je inbreng heb gebruikt in de 
preek. Meedoen? Je hoeft je niet aanmelden. Welkom dinsdagavond om 
19.30 uur in gebouw Irene. Koffie/Thee staan klaar. Uiterlijk 20.30 uur ronden 
we het gesprek af.  
  
Dankdagdienst woensdag 3 november 
Dankbaar dat sinds lange tijd het weer mogelijk is een bid- of dankdagdienst 
te vieren. De eerste woensdag in november is het dankdag. De viering begint 
om 19.30 uur in de Dorpskerk. Van oudsher zijn bid- en dankdag voor gewas 
en arbeid. Ondanks de coronapandemie heeft het land weer voldoende 
voedsel opgebracht en is de werkloosheid historisch laag. Heeft u nog 
andere punten van dankbaarheid, geef ze mij door. Ik hoop dat velen (ook 
kinderen en jongeren) naar de kerk komen. 
Zegen en groet, Ds. Gert de Ruiter, 06-37455599, ds.deruiter@hotmail.com  
  
Kroon op je werk | online studies vanaf dinsdag 9 november 
Geloven is zoveel meer dan het uurtje op zondag in de kerk. Doordeweeks 
besteden we veel tijd aan (vrijwilligers)werk. Maar ook op tal van andere 
plaatsen komen we niet-gelovigen tegen. De onlinecursus Kroon op je werk 
is een reis waarin je gaat zien hoe God aan het werk is in jouw leven en dat 
van anderen. Je ontdekt hoe je de waarden van het Koninkrijk van God kunt 
inbrengen in je (werk)relaties. Tijdens acht dinsdagavonden behandelen we 
onderstaande onderwerpen: 
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 Waarom werk er toe doet 

 Hoe kan ik goed werk leveren 

 Hoe kan ik floreren op mijn werk 

 Hoe kan ik de cultuur op mijn werk positief beïnvloeden 

 Hoe kan ik mijn werkrelaties verbeteren 

 Hoe kan ik mijn geloof delen op mijn werk 

 Hoe ga ik om met lastige dilemma’s op mijn werk 

 Hoe blijf ik vruchtbaar op de lange termijn 
  
De opzet van de online (ZOOM) bijeenkomsten is eenvoudig. We kijken kort 
terug op de vorige bijeenkomst en delen iets over de thuiswerkopdracht. 
Vervolgens wordt het onderwerp ingeleid met een video, die we vervolgens 
aan de hand van een paar vragen en Bijbeltekst bespreken. Via een App 
(Android/Apple) kan je wanneer het jou uitkomt nog kijken naar een 
persoonlijk verhaal van iemand en luisteren naar een overdenking van een 
persoon uit de Bijbel. De App geeft je ook nog extra achtergrond artikelen en 
soms een thuiswerkopdracht voor de volgende keer. 
  
De avonden duren van 20.00-21.00 uur. Aansluitend is er de mogelijkheid om 
nog met elkaar verder te spreken. De data zijn 9, 16, 30 november, 7,14,21 
december en 4, 11 januari. 
  
Ik hoop dat er heel veel mensen gaan meedoen. Kroon op je werk geeft je 
veel handvatten en inspiratie om je geloof doordeweeks praktisch te maken. 
Na het volgen van je cursus kan je zelf de cursus delen met bijvoorbeeld 
andere gelovigen op je werk of in je omgeving. Een prachtige kans om Kerk 
naar Buiten te zijn.  
  
Meedoen? Meld je vandaag nog aan, door mij een email te sturen. Via de 
email krijg je verdere instructies en materiaal toegestuurd. Er zijn geen 
financiële kosten verbonden aan deze cursus, het kost je alleen een uurtje op 
de dinsdagavond en wat tijd wanneer het jou uitkomt. 
  
Ds. Gert de Ruiter, 06-37455599, ds.deruiter@hotmail.com 
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