
 

 
Zondag 2 oktober 2022 

16e zondag na Trinitatis 

in de Grote of Jacobijnerkerk  

aanvang 10.00 uur 

 
Orgelspel:   
 
De ambtsdragers komen binnen 
 
Psalm van de zondag (staande): Lied 122: 1,3 
 
ondertussen worden de tafelkaarsen 
aangestoken 
 
Bemoediging en groet 
vg. Onze hulp is in de Naam van de HEER 
gem. Die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
vg. De Heer zij met u 
gem. Ook met u zij de Heer  
 
Drempelgebed  
vg:  (…) door Jezus Christus, onze Heer 
gem. Amen 
(de gemeente gaat zitten) 
 
Kyrielied: Liet 1010: 1, 2, 3, en 4      

 

2 O Hear, wol frede skinke, 
wy wachtsje al sa lang. 
Rêd ús want wy fersinke, 
de minsken binne bang, 
fertsjustere is de sinne, 
ús leauwe net sa grut; 
lit, Hear, ús net allinne, 
o Jezus, sprek jo wurd. 
 
3 O Hear, wol frede skinke, 
Jo binn’ de frede sels: 
as Jo de beker drinke 
is dat jo striid foar elts. 
Dat wy jo frede sykje 
en frij fan pine_en waan 
de earme wrâld ferrykje 
troch elk syn lok te jaan. 
 
4 O Hear, wol frede skinke, 
bekear ús fûle hert. 
Lit ús jo leafde_oertinke 
en brek ús blyn ferset. 
Lit mûle_en hân har foegje 
nei jo gerjochtichheid 
en fan jo frede tsjûgje: 
dy frede wint it pleit. 
 
Gloria: Lied 117A: 1 en 2 
 
Gebed voor het opengaan van de Schriften  
 
Lezing:  Genesis 4: 17-24 
 
Schriftlied: Lied 272 : 1,2,3 
 
Lezing: Lukas 17: 1-11 
 
Acclamatie:  Lied 339 A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schriftlied: Gezang 55  (bundel 1973) 
 

 
 
2. Als zaad dat in de aarde glijdt, 
zo zwak is ons geloof, 
maar 't wordt een boom die schaduw spreidt 
met tak en loof. 
 
3. De hemelvogels van omhoog 
die zoeken naar een nest. 
krijgen zijn schaduw in het oog, 
en vinden rust. 
 
4. O boom ten hemel uitgespreid 
die in de aarde staat! 
O edel kruid der eeuwigheid, 
o mosterdzaad! 
Uitleg en verkondiging  
 
Antwoordlied: Lied 362: 1, 2 en 3 
 
Gaven en gebeden 
Inzameling van de gaven voor:  

- Diaconie en Kerk 
- PKN/Kerk en Israël 

Dankgebed 
Voorbeden 

acclamatie bij de voorbede:  
Lied 368 G 
 

stil gebed 
Onze Vader 
 
Slotlied (staande): Lied 803: 1,2,3 en 6 
 
Uitzending en zegen 

 
 
 

Orgelspel: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze dienst: 
voorganger : ds. A.M. Roest  
organist : Lukas Jan Schoonbeek 
ouderling : Berdine Wijmenga 
diaken  :  Æ. de Jong 
lector  : Ineke van Nienes 
 
 

Vanavond: 
19.00 uur: Cantatedienst 
 
Volgende week zondag 9 oktober: 
10.00 uur: ds. A.M. Roest 
 
Er worden bij de uitgang door de predikant en ouderling 
geen handen gegeven maar een kort knikje of boks is als 
groet genoeg. Als u de bloemen weg wilt brengen dan kunt 
u zich melden bij de ouderling van dienst 


