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Eredienst 

Zondag 31 oktober 2021 

22e zondag na Trinitatis 

Gedenkdag der kerkhervorming 

 

Voorganger: ds. Erwin de Fouw 
Organist: Chris de Graaf 

Ouderling van dienst: Mascha de Haan 
Lector: Henk Baaima 

Kinderkerk: Jolien Dekker en Martine van Wolfswinkel 

Bloemschikking: Diny Groeneveld 
Koster: Henk Baaima 

 
Met medewerking van cantorij ‘Maarten Luther’  

onder leiding van Monique Schendelaar 
 

Alle mededelingen voor de komende periode leest u via de kerkmail 
(aanmelden via lutherheraut@gmail.com)  

 
Praeludium (voorspel) 
Improvisatie op lied 721 
 
Welkom  
 
Aansteken van de kaarsen 
Kinderen steken de kaarsen aan 
 
VOTUM (gelofte) 
Voorganger – In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Gemeente – Amen.  
 
ADIUTORIUM (bemoediging) 
V – Onze hulp is in de naam van de Heer, 
G – die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
CONFITEOR (schuldbelijdenis) 
V – (belijdenis van schuld en bede om vergeving) … zo bidden wij: 
G – Heer, schenk ons uw genade en leid ons tot het eeuwige      
leven. 
V – Amen. 
 
INTROITUS (intrede) 
Antifoon: ‘Geprezen zijt Gij, Heer; ik verkondig al uw besluiten. De 
woorden van uw mond zijn op mijn lippen.’ [psalm 119: 12-13, muziek: 
Gerrit Baas] 
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PSALM 119: 1 en 6 
Welzalig wie de rechte wegen gaan, 
wie in de regels van Gods wijsheid treden. 
Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 
van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 
De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 
 
O God, ik ben van harte zeer verblijd 
over de weg van uw getuigenissen. 
In uw bevelen ligt mijn zaligheid, 
ik zal mij van uw wegen vergewissen. 
Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt, 
laat mij, o Heer, geen van uw woorden missen. 

 
Herhaling antifoon 
 
KYRIE (Heer – roep om ontferming) 
V – (kyriëgebed) 

 
 
GLORIA IN EXCELSIS (ere zij God in den hoge) 
 

 
SALUTATIO (groet) 
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Cantorij:  
“Dat niets anders in dit huis geschiede dan dat Gij, Heer, tot ons spreke en 
wij U antwoord geven in gebed en lofgezang. Halleluja!”  
[muziek: Hans Jansen]  
 
COLLECTA (zondagsgebed) 
V – (gebed) … door Jezus Christus, onze Heer. 
G – Amen. 
 
GESPREK BIJ DE DOOS 
Hierna gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. 
 
OUDE TESTAMENT Jesaja 30:19-21, 26 
 
LIED 834 

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 
EPISTEL Efeziërs 5:6-14 
 
ZONDAGSLIED 310  
[Liedboek voor de kerken], cantorij vers 2, zetting Hans Jansen 
 

Bewaar ons, Here, bij uw woord, 
betoom des vijands roof en moord. 
Hij trok ten strijde om uw Zoon 
te stoten van uw hoge troon. 

  
Heer Jezus Christus, toon uw macht, 

 Heer aller heren, kom met kracht. 
 Bescherm uw arme christenheid, 
 dat zij U love t’allen tijd. 
 



   
 

4 
 

O Geest, die onze Trooster zijt, 
geef dat uw volk één Heer belijdt, 
wees bij ons in de laatste nood, 
leid ons ten leven uit de dood. 
 

 
EVANGELIE naar Johannes 9:1-17, 35-41 
V – (aankondiging van het Evangelie) 

(gemeente gaat staan) 
 
Psalmwoord: ‘God, de HEER is een zon en een schild. Genade en glorie 
schenkt God, de HEER, zijn weldaden weigert hij niet aan wie 
onbevangen op weg gaan. Halleluja. [psalm 84:12] 
 
Halleluja (loof de Heer) 
 

 
 
Cantorij: Evangeliemotet Johannes 9:1- 5, muziek: Jac. Horde 
In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. 
Zijn leerlingen vroegen: “Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij 
geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?” “Hij niet en zijn 
ouders ook niet” was het antwoord van Jezus, “maar Gods werk moet 
door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is moeten we het werk doen 
van hem die mij gezonden heeft; straks komt de nacht, en dan kan 
niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de 
wereld.” 
 
V – (lezing van het Evangelie) 
 
ACCLAMATIE 
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CREDO (geloofsbelijdenis) LIED 340C 
(afwisseling voorzanger en gemeente) 
 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, 
die opgestegen is ten hemel, 
zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader, 
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest; 
de heilige katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen; 
de vergeving van de zonden; 
de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. 
Amen, amen. 
Amen. 

(gemeente gaat zitten) 
VERKONDIGING 

 
MUSICA PRO DEO  
Cantorij: ‘Ein feste Burg is unser Gott’,  
Georg Philipp Telemann (1681-1767) 
 
Op deze plaats in de orde van dienst noemen we de collectedoelen. 
U kunt uw gaven na de dienst bij de uitgang geven of later overmaken.  
 
De eerste collecte is voor de Lutherstichting 
De Lutherstichting is de Nederlandse tak van de Martin-Luther-Bund. Dit 
jaar gaat hun Diasporagift naar de Evangelisch-Lutherse kerk, Oeral, 
Siberië, Verre Oosten (ELKUSFO). De kerk, geografisch de grootste kerk, 
heeft een plek nodig, zodat aan alle leeftijdsgroepen, onder goede 
voorwaarden, kerkelijke activiteiten en geestelijke programma’s gegeven 
kunnen worden. Voor dit doel wil de ELKUSFO een gastenhuis kopen in 
het zuiden van Rusland, bijvoorbeeld bij de Zwarte Zee. Hiervoor hebben 
ze financiering nodig. Onze gift gaat hiervoor naar de Martin-Luther-
Bund.  
Diaconie ELG ’s-Gravenhage, IBAN: NL91 INGB 0000037958 
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De tweede collecte is voor de kerk 
Uw bijdrage kunt u overmaken op de rekening van Kerkrentmeesters. 
Ev.Luth. Gem. ’s-Gravenhage, IBAN: NL57 RABO 0373720823 
V – (gebed over de gaven)  
 
AFKONDIGING VAN OVERLIJDEN (indien aan de orde) 
 
VOORBEDEN 
V - (laten wij de Heer bidden)  
G - Heer, ontferm U.  
 
ONZE VADER (pater noster) 
[een ieder bidt in de vertrouwde versie]  
 

   
 

(gemeente gaat staan bij slotnoten voorspel) 
LIED 723 

Waar God de Heer zijn schreden zet 
daar wordt de mens, van dwang gered, 
weer in het licht geheven. 
Als ’s Heren woord weerklinkt met macht 
wordt aan het volk dat Hem verwacht 
de ware troost gegeven. 
Zijn Geest weerstaat de valse schijn 
en schrijft in harten het geheim 
van ’s Vaders grote daden. 
Zo leven wij om Christus’ wil 
te allen tijd gerust en stil 
alleen van zijn genade. 
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O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar ’t land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 

 

 
 
ZEGEN 
V – (zegen) 

 
(gemeente gaat zitten) 

 
 
Postludium (naspel) 
Ein feste Burg ist unser Gott 
Op. 79b, Max Reger (1877-1916) 
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Coronamaatregelen 
Per 25 september is de 1,5 meter onderlinge afstand vervallen en kunnen 
we weer bijna als gewoon bij elkaar komen. We beseffen ons goed, dat 
niet iedereen de versoepelingen even gemakkelijk vindt en daarom 
maken we voor onze gemeente de volgende afspraken. 
 
In onze binnenruimtes zorgen we voor voldoende loopruimte en nodigen 
we u van harte uit om nog steeds de 1,5 meter als veilige afstand te zien. 
Wij kiezen er heel bewust voor om geen coronacheck-app te gebruiken, 
iedereen is welkom. En iedereen mag zich welkom voelen. Dat betekent 
dat we met respect voor ieders voorkeuren (wel of geen afstand, wel of 
geen mondkapje) elkaar kunnen ontmoeten. Houd u rekening met de 
ander? 
 
 
 
 
 
 


