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De kleur is groen: de kleur van de hoop, van 
groei en toekomst. 
Deze zondag is 1e zondag van de herfst.  
(14e zondag na Trinitatis) 

 
Dienst 18 september 2022   
Locatie: Mariakerk  9.30 uur, Voorganger: Ds. W.T. Spoelstra-Postmus, Spijk 

Organist: Dhr. Jan Smid   Lector: Mevr. Greetje Lanting 
 
Collecten: 
De eerste collecte is voor de diaconie (noodhulp Pakistan), de tweede collecte voor de kerk en de 
collecte bij de deur is voor het onderhoud. 
 
Dienst 25 september 2022  
Locatie: Mariakerk    9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël 
     
Bloemen 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar fam. Bakker-Jans, Smitsweg 40. 
 
Meeleven 
Mevr. E.G. Pieterman-Hefting, Kaapweg 5 is naar verwachting afgelopen zaterdag weer naar huis 
gegaan. De revalidatie wordt daar voortgezet. 
 
Collecte noodhulp Pakistan 
In augustus zijn 33 miljoen mensen in Pakistan getroffen door de heftigste regens ooit. Grote 
overstromingen zijn het gevolg, een derde van het land staat onder water. Er zijn al 1000 doden 
gevallen. Vooral in het zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. 
Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of beschadigd. Het leed is onbeschrijflijk en de nood is 
hoog. Als het water straks weg is dreigt honger, want de oogsten zijn vernietigd.  
Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers 
om te voorzien in de onmiddellijke en eerste levensbehoefte. Wij bevelen deze collecte zeer van 
harte bij u aan. 
 
Projectkoor voor de gedachteniszondag 
Voor zondag 20 november willen we graag een koor vormen voor de medewerking aan deze 
bijzondere dienst. De repetities starten op dinsdag 25 oktober en vervolgens op 1, 8, 15 november 
van 20.00 – 21.30 uur en op zaterdag 19 november van 10.00 – 11.30 uur. 
Opgave is mogelijk via een mail naar tiesmolenhuis@home.nl. Ook kunt u zich opgeven via de 
inschrijflijst in de hal op het prikbord. Van harte aanbevolen. 
 
 
 
De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe. 
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 Orde van dienst zondag 18 september 2022 
 
Orgelspel: “Praeludium g-mol” BWV 558 van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

Welkom door de ouderling van dienst 
 

Zingen: Lied van de intocht: Psalm 43: 1 en 2 
 

Onze Hulp, groet en drempelgebed 
V: Onze hulp is de naam van de Ene, de Levende 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Hij blijft trouw, altijd 
G: en laat niet los het werk dat Zijn hand begon 
V: Zijn genade en vrede zij met ons allen 
G: Amen 
V: Eeuwige, die te midden van de verwarrende veelheid in een wereld vol prikkels en indrukken, 
    ons hart wilt richten op het ene, waartoe gij ons roept en lokt,  
    leidt ons door de Geest van waarheid hoopvol naar uw toekomst 
G: Amen 
 

Zingen: vervolg lied van de intocht: Psalm 43: 3 
 

Kyrie en tevens glorie: we zingen uit Gezangen van zoeken en zien: nr 338 
(melodie: nr 801 uit Liedboek “door de nacht van strijd en zorgen”) 
1 Om de mensen, godverlaten   2 Om de haat en om de oorlog,  3 Tegen onrecht, tegen honger, 
   vluchtelingen, doodswoestijn,     de verbittering, de pijn,          tegen grootspraak, valse schijn, 
   om de woede, om de tranen       om die eindeloze cirkel          vieren wij de hoop op morgen, 
   roepen wij: U zou er zijn.       vragen wij: Zult U er zijn?          bidden wij: Zult U er zijn? 
 

4 In een mens die helend leefde,   5 In de mensen die volharden 
   in een woord, in brood en wijn,      trouw en onbevangen zijn, 
   in ’t verlangen dat wij delen,          in wie opstaan, in wie troosten, 
   zegt U ons: Ik zal er zijn.            weten wij: U zult er zijn. 
 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 

Kinderen naar de nevendienst 
 

Zingen: Lied 137a als inleiding op de lezing 
 

Lezing: Jesaja 40: 12 - 31 
 

Zingen: Lied 825: 1 en 2 
 

Overdenking 
 

Orgelspel: “Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht” van Johan van Dommele (1927) 
 

Zingen: Lied 834: 1, 2 en 3 
 

Kinderen komen terug van de nevendienst 
 

Gebeden met daarin 4 keer “Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons” afgesloten met “Onze Vader” 
in de nieuwe vertaling (tekst lied 369d) 
 

Aandacht voor de inzameling van de gaven 
 

Zingen: Slotlied: Lied 1016: 1, 2, 3 en 4 
 

Wegzending en zegen met gezongen Amen 
 

Orgelspel: “Fuga g-mol” BWV 558 van Johann Sebastian Bach 
 
 
 


