
Zondagsbrief 

25 september 2022   
 
Voorganger: dhr Theo Maarsen 
Ouderling van dienst: Peter Kersloot 
Organist: Cornelis Schaap 
Muziekgroep o.l.v. Ilona Harting

 
Voor de dienst 
Opwekking 573 We zijn hier bij elkaar 
We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. 
We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 
We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. 
En wij prijzen en aanbidden Hem, 
Jezus, onze Heer! 
 
Refrein: 
Heer, U bent welkom, welkom, 
U bent welkom, grote Koning. 
Wij heffen onze handen op 
naar de God van alle eeuwen. 

Heer, U bent welkom, welkom, 
U bent welkom, Zoon van God. 
Wij richten heel ons hart op U; 
U bent welkom in ons midden. 

 
Opwekking 797 Breng ons samen 
U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 
  



Refrein: 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn.  (Refrein) 
 
Wij belijden één geloof en één Heer;          ) 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.       ) 
Heer, geef vrede die ons samenbindt.         ) 2x 
Vader, maak ons één!                           )  (Refrein) 
 
Welkom door ouderling van dienst 
Aanvangslied: Gezang 280: 1-4 NLB 
1.  
De vreugde voert ons naar dit huis, 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept Zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 

2.  
Dit huis van hout en steen, dat lang, 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt, 
van wie zijn voorgegaan. 

3.  
Dit huis dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
De pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 

4.  
Zal dit een huis, een plaats zijn waar, 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met Uw eng’len troost, 
waar Gij U vinden laat. 

 
Votum en groet 
Zingen: Psalm 139:1,2 
1    
Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

Wat mij ten diepste houdt 
bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 



2    
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 
Belijdenis van schuld 
Zingen: Gezang 449: 3 
Heer, waar dan heen? 
Tot U alleen! 
Gij zult ons niet verstoten. 
Uw eigen Zoon 
heeft tot uw troon 
de weg ons weer ontsloten. 
 
Genadeverkondiging 
Zingen: Gezang 449: 4,5 
4    
Ja, amen, ja, 
op Golgotha 
stierf Hij voor onze zonde. 
Zijn schuld'loos bloed 
maakt alles goed 
en reinigt ons van zonde. 
 

5    
God onze Heer, 
wil tot uw eer 
ons klein geloof versterken. 
Dan zullen wij 
Hem, waarlijk vrij, 
volgen in goede werken. 

Kindermoment, aansluitend mogen de kinderen naar de nevendienst 
Gebed voor de opening van de Schrift 
Lezing: Psalm 34: 1-9 
Zingen: Gezang 255: 1 
Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 
de Drieëen'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drieëen'ge in zijn troon! 
 



Lezing: Johannes 4: 10-12 
Zingen: Gezang 255: 2  
Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 
 
Lezing: Lukas 19: 1-10 
Zingen: Gezang 255: 3,4 
3    
Ere zij de Heer der eng'len, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning, heel zijn kerk! 
 

4    
Halleluja, lof, aanbidding 
brengen eng'len U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 

Preek Hoe smaakt de kerk? 
 
Opwekking 705 toon mijn liefde 
1 
Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de Meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht 
elk apart de voeten wast 
en zegt: 
 

2 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te 
zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 

 
Refrein: 
Toon mijn liefde aan de ander, 
dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 
 



3 
In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd. 
Hij zei: 
 

4 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te 
zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 

 
Dankgebed, voorbede, Onze Vader 
Aansluitend tijdens orgelspel moment om uw gaven te geven 
Zingen ELB 390 Maak ons tot een stralend licht 
1 
Maak ons tot een stralend licht 
voor de volken, 
een stralend licht 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld ziet 
wie haar het leven geeft. 
Laat het schijnen door ons heen. 

2 
Maak ons tot een woord 
van hoop voor de volken, 
een levend woord 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
dat U verlossing geeft. 
Uw genade door ons heen. 

3 
Maak ons tot een zegening 
voor de volken, 
een zegening 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
wie elke schuld vergeeft. 
Uw genezing door ons heen. 

4 
Maak ons tot een vrolijk lied 
voor de volken, 
een lied van dank 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld zingt 
voor degeen die eeuwig leeft. 
Laat het klinken door ons heen. 

5 
En bouw uw koninkrijk 
in de volken, 
uw wil geschied’ 
in de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
dat Jezus Christus heerst. 
Bouw uw koninkrijk in ons. 
Bouw uw koninkrijk op aard’! 
 
Zegen 



Aansluitend zingen Opwekking 764 Zegenkroon 
U zult altijd voor ons strijden; 
U hebt steeds uw trouw getoond. 
Deze waarheid is mijn blijdschap: 
Heer, U draagt de zegekroon, 
U, mijn helper en beschermer, 
U, mijn redder en mijn vriend. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
 
Waar uw grootheid wordt bezongen, 
wil ik knielen voor uw troon. 
Waar U bent, verstilt de onrust, 
want U draagt de zegekroon. 
Vul dit huis nu met uw glorie, 
vul ons hart met heilig vuur. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
 
Refrein: 
Halleluja! Jezus overwon. 
Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem, die de wereld overwon. 
 
U zult altijd voor ons pleiten; 
U zocht door tot U ons vond. 
En geen macht kan U bestrijden, 
want U draagt de zegekroon. 
U bent Jezus, de Messias, 
die de wereld redding biedt. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied.  (Refrein) 
 
Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken 
U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon! 
 
Aan het kruis leek U verslagen, 
maar U hebt de dood onttroond; 
zelfs het graf kon U niet houden, 
want U draagt de zegekroon.    (Refrein) 
 



U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na 
de dienst. 

     
Diaconie  Danique Piet    Kerkvoogdij 
 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst dan kunt u de 
ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken. Ook is er onder het kruis links 
naast het orgel altijd iemand van het pastorale team aanwezig voor een 
persoonlijk gesprek. 

 
Voorbede-schaal bij ingang van de kerk 
Elke zondag mogen we in de dienst voorbede doen; voor zieke 
gemeenteleden, blijde gebeurtenissen en nood in de wereld.  
Hoe mooi zou het zijn als we de voorbede nóg persoonlijker kunnen maken 
en u / jij zelf gebedspunten hiervoor kunt aandragen? 
Vanaf deze zondag staat er een prachtige, handgemaakte 'voorbede-schaal' 
rechts bij de ingang van de kerk. Vóór de dienst kunt u op een briefje uw 
onderwerpen voor de voorbede opschrijven en in de schaal leggen. De 
ouderling van dienst zal deze dan aan de voorganger overhandigen. 
Vanwege privacy zullen we alleen namen van personen noemen als duidelijk 
is dat deze persoon het goed vindt dat zijn/haar naam genoemd wordt in de 
voorbede. Noteert u dit alstublieft duidelijk op het briefje. 
We zien ernaar uit om de voorbede op deze manier meer van ons allen te 
maken. 
 
Diaconie helpt! 
In de afgelopen tijd horen we steeds meer over mensen, die door de hoge 
kosten van gas, elektra en levensmiddelen enz, in financiële problemen 
komen. Als diaconie kunnen we hulp bieden. Dus schroom niet, bel of mail 
en laat het weten. Er wordt natuurlijk discreet omgegaan met alle informatie 
die wordt gegeven.  
Bellen kun je met de voorzitter van de diaconie Edwin Koster op telnr 06 
44242745 of mailen naar diaconiehva@gmail.com 
 



Samenzangavond zondag 2 oktober in de Dorpskerk met Hugo van der 
Meij, Bertus Buijs en René Spaargaren  
Zondag 2 oktober om 18.30 uur staat er weer een zangdienst in het kader 
van ‘Zingen in de Dorpskerk’ op het programma. Deze avond zal er 
medewerking worden verleend door: organist Hugo van der Meij uit Katwijk, 
inmiddels geen onbekende meer bij ons in de Dorpskerk, Bertus Buijs op de 
piano en René Spaargaren met de zang.    
Deze avond zal in het teken staan van veel samenzang van bekende liederen 
uit de diverse bundels, begeleid door het orgel met ondersteuning van de 
piano. Tevens zal er een prachtig solo stuk op het programma staan. De 
dienst zal deze avond onder leiding staan van ds. Zandbergen van de 
Oosterkerk. Graag tot ziens op 2 oktober in de Dorpskerk! De toegang is, 
zoals gebruikelijk, gratis. 


