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Voorganger: ds. Willem de Boer 
Organist: Herman Lodder 
Lector: Rien Timmer 
‘Cantorij’ onder leiding van Maria Rosenmöller 



 
Orgelspel: ‘Andante Religioso’ (Felix Mendelssohn) 
 
Welkom  
 
Stilte (staande) 
Bemoediging en Groet:  
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A. en niet loslaat wat Zijn hand begon.  
 
V. De Heer zij met u! 
A. Ook met u zij de Heer.  
 
Drempelgebed –    
  
Lucas:  Waar wij ook zijn, God, 
 thuis of in de kerk, 
 wij hopen op U, 
 op licht en vrede 
 voor mensen zoals wij. 
 Dan zal het nooit 
 helemaal donker zijn 
 op deze wereld en in 
 ons eigen leven. 
 Wees ons nabij en 
 zegen ons met uw liefde.  
 Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



‘Cantorij’: Psalm 99 vers 1, 2 en 3 ‘God is koning, Hij sticht zijn heerschappij’ 
 

 
 
2 
God, die recht gebood, / is in Sion groot; 
van zijn troon belacht / Hij der volken macht. 
Hoog en zeer geducht, / heilig en doorlucht 
is uw naam, o Here; / laten zij die eren! 
 
3 
Niet op bruut geweld / hebt Ge uw macht gesteld. 
Gij o koning, zegt: / Ik bemin het recht. 
Onder uw beleid / heerst gerechtigheid; 
uw verbond heeft leven / aan uw volk gegeven. 
 
 
Gebed om ontferming – na de woorden ‘zo bidden wij’ zeggen wij tezamen: 
 
 Ontferm U God, wees ons nabij, 
 kijk naar ons om, vergeet ons niet. 
 Kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 
 zonder U raken wij de liefde kwijt. Amen.  
 
 
 



‘Cantorij’: Lied 755 ‘Toch overwint eens de genade’ 
 

 
 
 
2 
O welk een vreugde zal het wezen, 
als Hem elk volk is toegedaan. 
Uit aarde en hemel opgerezen, 
vangt dan het nieuwe loflied aan, 
als ieder voor de Heer zich buigt 
en aller stem Gods lof getuigt 
 
Met de kinderen 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Lezing: Matteüs 22 vers 15 tot en met 22 
 



‘Cantorij’: Lied 869 vers 1 en 7 ‘Lof zij de Heer, ons hoogste goed’ 
 

  
7 
Gij allen die van Christus zijt, 
geef onze God de ere! 
Die ’t merk draagt van zijn majesteit, 
geef onze God de ere! 
Roep, al wie goden zijn ten spot: 
De Heer is God, de Heer is God! 
Geef onze God de ere! 
 
Overweging  
 
Orgelspel: ‘Sinfonia’ (J.S. Bach) 
 
 
Als geloofsbelijdenis spreken wij staande enkele verzen van Lied 912: 
 



Neem mijn leven, laat het, Heer,  
toegewijd zijn aan uw eer.  
Maak mijn uren en mijn tijd  
tot uw lof en dienst bereid. 

Neem ook mijn liefde, Heer,  
‘k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd  
ben ik aan U toegewijd. 

 
‘Cantorij’: ‘Verleih uns Frieden’ (Felix Mendelssohn) 
 
Gebeden – dankgebed, voorbeden:  
 na de woorden ‘zo bidden wij’ zeggen wij tezamen:  
 ‘Heer, zie naar uw mensen, laat komen uw rijk!’ 
       stil gebed, ‘Onze Vader’  
 
Collecte – Deze is bestemd voor het onderhoud van het kerkhof. U heeft tijdens 
ons Open Huis op zaterdag 19 september jl. weer kunnen zien dat de opbrengst 
goed wordt besteed. 
 
‘Cantorij’: Lied 422 ‘Laat de woorden die we hoorden’ 
 

 
 
 



2 
Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 

3 
Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 

 
Zegen 
 
‘cantorij’ : 
 

 
 
Orgelspel: ‘Our world belongs to God’ (Vaughan Williams) 


