
 

Orde van dienst 

voor de viering van  

9 oktober 2022  in de 

Bergsingelkerk te Rotterdam 

 

4e zondag van de herfst 
 

“Geen kyrie zonder gloria…” 

 

Kleur: groen  
 

Voorganger: Aad van Endhoven 

Organist: 

Lector:                   

Edwin Vooijs 

Arjen Oosterlee 

 

Opgang 

- Klokken luiden 

- Orgelpreludium over Lied 902 

- Welkom door de ambtsdrager van dienst 

 

Intrede 

(allen gaan staan) 

 

-  Bemoediging 

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

- Gebed van toenadering  

V:  God, Grote Goedheid, hoe zouden wij U 

 ooit kunnen vinden?  

G:  Wees hier dit uur, in de woorden die we 

 spreken, in het lied dat we zingen.  

V: God, maak ons ontvankelijk voor uw 

 ongeziene aanwezigheid. 

G: Blijf bij ons, dit uur en alle dagen die 

 ons gegeven zijn. Amen.                  
 

- Intochtslied:  Psalm 146: 1 en 3 

 

 (allen gaan zitten) 

 

- Kyriëgebed, met gezongen responsie 

 

 
 

- Gloria 

V:  Oproep gloria 

 

- Zingen:   Lied 657: 1 

 

 

 Eén, twee, drie of meer, 

 die een ander op hun schouders nemen, 

 een zieke, een arme, 

 een gevluchte of verstrikte: 

 die zijn de Naam van God in ons midden! 

 

 Eén, twee, drie of meer, 

 die hebben ingezien dat macht en geweld 

 geen mens tot vrede strekken, 

 die gaandeweg besluiten om arm van geest te 

 leven: 

 die zijn de Naam van God in ons midden! 

 

- Zingen:  Lied 657: 3 

 
 Eén, twee, drie of meer, 

 die hun hart hebben gezet op medeleven 

 en hun handen op breken en delen, 

 die daarom al meer en meer zichzelf uit handen 

 geven: 

 die zijn de Naam van God in ons midden! 

 

 Eén, twee, drie of meer, 

 die voor één, twee, drie of meer 

 een betere wereld zijn 

 en die dat volhouden even stug als aanstekelijk: 

 die zijn de Naam van God in ons midden! 

 

- Zingen:  Lied 657: 4 
  

De Heilige Schrift 

 

- Gebed bij de opening van de Schrift  

 

-  Zingen:   Lied 700 

 

- Kinderen gaan naar hun eigen dienst  

 

-  Inleiding op de eerste lezing 

 

- Schriftlezing:  2 Koningen 5:14-17 

 
14Hierop daalde Naäman af naar de Jordaan en 

dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals de 

godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, 

zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer 

rein. 15Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar 

Elisa terug, maakte bij de godsman zijn 

opwachting en zei: ‘Er is in de hele wereld geen 

god, behalve in Israël! Alstublieft, neemt u een 

geschenk van uw dienaar aan.’ 16Maar Elisa 

antwoordde: ‘Zo waar de HEER, in wiens dienst ik 

sta, leeft, ik zal niets aannemen.’ En hoe Naäman 

ook aandrong, Elisa bleef weigeren. 17Toen zei 

Naäman: ‘Als u werkelijk niets van uw dienaar wilt 



aannemen, wees dan zo goed mij twee 

muildierlasten aarde mee te geven. Ik verzeker u 

dat ik nooit meer offers zal brengen aan andere 

goden dan de HEER.  

 

- Zingen:  Lied 869: 1 en 2  

 

- Schriftlezing: Lucas 17:11-19 

 

In het grensgebied van Samaria 
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 door een huidziekte 
onrein waren; 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 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:   Lied 869: 4 en 6 

 

- Uitleg en verkondiging 

 

- Meditatief orgelspel (overgaand in het volgend lied) 

 

- Zingen:  Lied 908: 5 en 6  

 

Gaven en Gebeden  

 

- Inzameling van de gaven  

  (digitaal, zie ook zondagsbrief) 

   

  Rekeningnummer Kerk: 

  NL61 INGB 0000 0188 07 

  Rekeningnummer Diaconie: 

  NL26 INGB 0000 1523 27 

 

- Voorbede, met gezongen responsie 

 

- Stilgebed   

 

- Onze Vader 

 

Zending en Zegen  

 

- Kinderen komen terug.  

 

(allen gaan staan) 

 

- Slotlied: “Maak heel mijn leven tot een lied”  

Sytze de Vries 

 

 
 

In wie ik ben, in wat ik doe 

in al mijn gaan en staan 

klinkt zo de lof aan U, mijn God 

en wordt uw wil gedaan 

 

Vul mij daarom met diepe dank 

tot heel mijn leven zingt 

van U en van uw liefde voor 

wie klein is en gering 

 

En zelfs in pijn en in verdriet 

wordt nog het lied gehoord. 

Waar ook mijn weg zich wendt of keert 

plant zich de echo voort. 

 

Nooit zal mijn leven, dag en nacht 

dan zonder zegen zijn 

Bij elke voetstap die ik zet 

bent U zelf het refrein 

 

- Zending en Zegenbede  

 

G:  Amen, amen, amen! (gezongen) 

 
 

- Orgelpostludium over Lied 908 

 


