
HOUTRUSTKERKGEMEENTE

Zondag 29 oktober 2017
Voorganger mw. ds. Carola Dahmen
Cantor-organist Marieke Stoel
Met medewerking van de cantorij van de Houtrustkerk

O r d e   v a n   D i e n s t

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Klokluiden

Introïtus: De cantorij zingt Psalm 34 vers 2-7 (vertaling 
van Alex Ligtenberg, harmonisatie van J. Barnby)

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en groet

Zingen: EigenWijs 85 “In de veelheid van geluiden”

Gebed 

Zingen: Eigenwijs 36: 1-6 “Wij zoeken hier uw 
aangezicht”

Eerste lezing: Habakuk 3:16-19

Zingen: EigenWijs 40: 1-4 “Bij Job”



Tweede lezing: Lukas 17: 1-10

Zingen: EigenWijs 32: 1-4 “Wat vraagt de Heer nog meer
van ons”

Overdenking 

Cantorij: Zangen van Zoeken en Zien 132 a (Over de 
eerbied , tekst Ida Gerhardt, muziek Bernard Huijbers)

Gij moet het eenzaam laten, het zaad dat ligt te slapen, 
en dat al kiem gaat maken.
Dit eerstelingsbewegen, van leven binnen leven, vermijd 
het te genaken.
Laat het stil in zijn waarde, zaad in de donkere aarde.
En het zal groen ontwaken.

Gebeden – Stilte – Onze Vader

Slotlied (de gemeente gaat staan): Lied 722:1-3 “Uw 
stem, Heer, hebben wij gehoord”

Uitzending en zegen

Gemeente:  



Collecten (bij de uitgang)
 De eerste collecte is bestemd voor Steun aan 

ouderen in Moldavië.
 De tweede collecte is bestemd voor de 

Houtrustkerk.

MEDEDELINGEN
 Op donderdag 2 november kunt u meedoen met 

het maken van kerstkaarten 14:00-16:00 uur in de 
Houtrustkerk. Aanmelden en informatie op het 
bord in de hal of bij Joanneke Teijken (06-
11568741) of Linda Klinkhamer (06-17412680).

 Op donderdag 2 november komt om 20:00 uur 
weer de gespreksgroep Liberaal christendom 
bijeen bij Jette Bloemsma.(070-3230687). Het gaat
deze keer om de Bijbel als gesprekspartner 
(hoofdstukken 8 en 9). 

 Op zaterdag 4 november is de ontmoetingsdag 
“De ontdekking van de hemel” van de VVP in de 
Johanneskerk in Amersfoort. Voor nadere 
informatie zie het bord in de hal en 
www.vrijzinnig.nl. 

 Zondag 5 november zal ds. Karl van Klaveren in 
de Houtrustkerk voorgaan.
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