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Orde van dienst voor 13 oktober 2019 
waarin wij de Oogstdienst vieren en het  
heilig Avondmaal, in de Witte kerk in Lochem. 
 
Voorganger: ds. Corien Veenhuizen 
Organist: Els Dijkerman 
Lector: Hanny Hillebrants 
Ouderling: Dian Pruijsers 
 

 
Toenadering 
Orgelspel 
Stilte 
 
Welkom:  
Intochtslied:  LB 103: 1, 3 (Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren)                                                      
  (staande) 
 
Bemoediging en drempelgebed: 
Ouderl.: Ons begin is in de Ene, scheppende liefde voor  
  alles wat leeft 
Allen:   Houdt ons vast in uw trouw. 
Ouderl:  U gaat als vriend met ons mee, wij lezen u in  
  elkaars gezicht. 
Allen:  Houdt ons vast in uw liefde 
Ouderl.:  Geestkracht die ons beweegt, troost, vervult en  
  verontrust 
Allen:   Houdt ons vast in uw waarachtigheid 
 
Drempelgebed 
Zingen:  LB 103: 5 
 
Groet: 
Vg.:   De Heer zal bij u zijn 
Allen:   de Heer zal u bewaren                        (we gaan zitten) 
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Kyriegebed Gezongen: LB 299e Kyrie en Gloriahymne 
      “U alle eer” 
Het Woord 
Gebed 
 
Opmaat 
De kinderen gaan met het licht naar de kindernevendienst 
Kinderlied:  LB 226 (Dank u voor uw overvloed) 
 
1e lezing:  1 Kronieken 29:10-16 
10Toen loofde David de HEER, ten aanhoren van de hele gemeenschap. 
Hij zei: ‘Geprezen bent u, HEER, God van onze voorvader Israël, voor 
altijd en eeuwig. 11U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem 
en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort u toe, HEER, u 
bezit het koningschap en de heerschappij. 12Roem en rijkdom zijn van u 
afkomstig, u heerst over alles. In uw hand liggen macht en kracht 
besloten, u beslist wie groot en machtig is. 13Daarom danken wij u, 
onze God, en prijzen wij uw luisterrijke naam. 14Wat ben ik, en wat is 
mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zo veel kostbaarheden af te 
staan? Alles is van u afkomstig, en wat wij u schenken komt uit uw 
hand. 15Net als al onze voorouders zijn wij slechts vreemdelingen die 
als gasten bij u verblijven, ons bestaan op aarde is als een schaduw, 
zonder enige zekerheid. 16HEER, onze God, al deze rijkdom die we 
bijeengebracht hebben om voor u een tempel te bouwen voor uw 
heilige naam, komt uit uw hand en aan u dragen wij die op. 
 
Zingen:  LB 413: 1, 2, 3 (Grote God, wij loven U) 
 
2e lezing:  Lucas 17:11-19 
11Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria 
en Galilea. 12Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem 
tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden; ze bleven op een 
afstand staan. 13Ze verhieven hun stem en riepen: ‘Jezus, meester, heb 
medelijden met ons!’ 14Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: ‘Ga u aan de 
priesters laten zien.’ Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. 15Een van 
hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide 
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stem. 16Hij viel neer aan Jezus’ voeten om hem te danken. Het was een 
Samaritaan. 17Toen zei Jezus: ‘Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de 
negen anderen? 18Wilde niemand anders terugkomen om God eer te 
bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’ 19Hij zei tegen de Samaritaan: 
‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.’ 
 
Zingen:  LB 365: 1, 3, 4, 5, 7 (Wij dragen onze gaven) 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Gaven en gebeden 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader   
Acclamatie:  LB 103e (Bless the Lord my soul) 
 
Collecte:  
1  Kerk in Actie najaarszendingsweek  Zambia       2. Kerk 
 
Viering van het Avondmaal 
Nodiging 
 
Vg.:   In verwachting van wat komt 
Allen:   ontvankelijk voor de dingen die komen 
Vg.:  Laat ons goed noemen al wat kwam. 
Allen:   Goed noemen wij wat ons toeviel. 
 
Vg.:   Levende God, uw wereld is één,………... 
  ……helen wij met duizend handen wat met uw liefde 
  begon. 
  Amen 
 
Samen bidden wij: Onze Vader 
 
Wij delen de vrede van Christus 
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Wij delen brood en wijn 
terwijl we zingen: LB 834: 1, 2, 3 (Vernieuw gij mij, o eeuwig licht)  
  LB 393 (Als ik in deze stille tijd) 
  LB 984: 1, 2, 3, 4 (Gezegend die de wereld schept) 
 
Slotgebed 
 
Wegzending en zegen 
Slotlied:  LB 981: 1, 3, 4, 5 (Zolang er mensen zijn op aarde) 
 
Zegen 
Allen:   Amen LB 431b 
 
 
 
Het was fijn dat u/ jij er was, er is gelegenheid om bij het bloemstuk stil 
te staan 
En er is koffie en thee, u bent uitgenodigd! 
 


