
 
Bronkerkbrief 

 

 

Zondag  6 november 2022                                       Dankdag                                           
 

Orde van de dienst     

 
VOORBEREIDING  

  
Orgelspel 
  

Welkom en mededelingen    (ouderling van dienst)  
  

– allen gaan, zo mogelijk, staan –  
 

Openingslied: Lied 975: 1 en 3  Jezus roept hier 

 
Bemoediging en Groet 
 
Drempelgebed 

 

Zingen: Lied 975: 2  Jezus roept ons  

 
Allen gaan zitten, de kinderen gaan naar hun eigen  

ruimte en nemen het Licht mee. 

   
Kyriegebed voor de nood van de wereld en onze 
eigen nood.  
 
Glorialied: Iona lied 9  (melodie stilte over alle 
landen     (z.o.z.) 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Eerste Schriftlezing:  Jesaja 1: 18 – 26   

                                                         (door de Lector) 
 
 

 

Zingen: Lied 513: 1 en 2  God heeft het eerste woord 
 
Tweede Schriftlezing: Joh 4: 47 – 54 
 
Zingen: Lied 513: 3 en 4 
 
Overweging 
 
Orgelspel en zingen: Lied 291 L.v.K. 1973: 1   
Nooit kan 
   
RONDOM HET DELEN  
  
Gebeden – stil gebed – gezamenlijk Onze Vader 
  

Toelichting bij de collectedoelen ( door de diaken)  
  

- De kinderen komen terug –  
  
Inzameling van de gaven  
  

OP WEG  
  

– allen gaan, zo mogelijk, staan –  
  
Slotlied, Lied 423  
 
  
Zending en zegen (gevolgd door gezongen Amen) 
  
 

 

Aan de dienst werken mee Mededelingen 

 
Voorganger: Ds. Janny Eldering     (Vaassen) 
 
Ouderling van dienst: Sientje de Boer 
 
Diaken: Gerton van den Bos 
 
Lector: Janny Hendrikse 
 
Organist: Jan Hamberg 
   

 

 

Bestemming  collecten: 
             1: Project Moldavië     
             2: Kerk 
 

   Uitgang: Voedselbank 
 

Diaconie: IBAN NL 72 RABO 0103115773  
Kerk: IBAN NL 34 RABO 0393484696  
o.v.v. collectegeld  
Uitgangscollecte: zie bankgegevens diaconie  o.v.v. 
uitgangscollecte  

 
Wij maken u er op attent dat deze kerkdienst met beeld wordt uitgezonden via You Tube 

  



Iona lied 9   melodie stilte over alle landen  
 
1.  Wonderwereld, vol geheimen, schepping van God, 

al wat ons verbaast, verbijstert, leeft van uw zorg: 

vormen, kleuren, klank te over, 

tastbaar weefsel, veelbelovend, 

alles wat ons hart verovert, schepping van God. 

 

2. Ieder mens bestaat per gratie, leeft van Gods gunst 

 elke stam en taal en natie: hemelse kunst.  

Jij, voor het geluk geboren, jij, in zielloos werk verloren,  

jij, die bouwt de hoogste toren, leeft van Gods gunst. 

 
3. Hoe kan ik uw goedheid eren, Heer, voor altijd,  

elk unieke mens waarderen, zijn eigenheid?  

Hoe bewaar ik alle dagen eerbied voor uw aardse gaven, 

hoe kan ik uw hart behagen, Heer, voor altijd?  

 

 4. Gods gerechtigheid en vrede gaan hand in hand,  

gaan met liefde hier en heden en houden stand;  

liefde van de liefste lippen, liefde tegen alle klippen, 

liefde, liggend in een kribbe – hand over hand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er verschijnt voor zondag 13 november geen Bronkerkbrief 
 


