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Vrijzinnige Kerk van Odoorn 
11 september 2022 

 

Voorganger: ds Menso Rappoldt  
Orgel: Wim Boer  

 

Orgelspel 
 

Welkom en Inleiding 
 

Lied (Zingenderwijs 45) 
1 Een woning die zo ruim is als  
het hart van onze God,   
zo hemelsbreed en wereldwijd: 
Daar komt geen mens tekort. 
 

2 Een huis dat vast staat als de trouw 
waarmee God ons bemint, 
waar niemand eenzaam is, en elk 
de ander zoekt en vindt. 
 

3 Waar twijfel en onzekerheid 
bestaan naast groot geloof, 
waar liefde alle angst verjaagt; 
wie treurt, wordt er getroost. 
 

4 De pijn van schuld en lot wordt daar 
gewogen, rechtgedaan: 
Er valt een warm en heilzaam licht 
nieuw over ons bestaan. 
 

6 O Eeuwige, verberg u niet, 
wees onder ons vandaag, 
maak woning, schep een ruimte die 
ons door de tijd heen draagt. 
 

Gebed 
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Lied 362: 1,2 
 

1 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, 

een tocht door de woestijn, een weg ten leven, 

een spoor van licht dat als een handschrift staat 

tegen de zwartste hemel aangeschreven: 

Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, 

Hij roept ons aan: 'Ik zal jou niet begeven'. 

 

2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 

die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 

die ons uit angst en doem heeft weggetild 

en ons tot hier op handen heeft gedragen; 

Hij die verlangen wekt, verlangen stilt - 

vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 

 

Lezen: Lukas 15: 1-10 
 

Lied: Tussentijds 175 
 

Heer, deur Joen levensaodem 2 Al is mien stem ok breuken, 
schep Ie in oons de kracht  mien aodem zonder kracht, 
om zingend te verhaolen  het lied uut aander kelen 
waorveur Ie Heer, oons dacht. drag mij dan deur de nacht. 
Wij bint mekaor ja geven  Deur aodemnood bevangen 
as kleur en licht en klaank.  in zeerte ok verstild: 
De lofzang om het leven  het lied van joen verlangen 
gef stem an oonze daank.  hef mij an ’t daglicht tild! 
 
4 Oons lied komp altied hoger 
op vleugels van de hoop. 
Het giet de pien te boven  
om leven met de dood. 
Het zingt van vergezichten, 
het aodemt van Joen Geest, 
In oons gezang mag lichten 
het neie bruloftsfeest. 
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Overdenking 
 

Orgelspel  
 

Lied: 974: 1,2,5 

 
 

2 Wij zijn aaneengevoegd, 5 God, laat geen mensenkind 

 bedacht met uw genade. uit uw ontferming vallen. 
 Op liefde hebt Gij ons Weer met uw ruime hart 
 gebouwd, bedeeld met gaven. het kwade van ons allen. 
 En wat wij zijn draagt bij Gij zijt te goeder trouw 

 tot welzijn van elkaar. geweest van het begin. 
 In onze eenheid wordt Vasthoudend blijft Gij tot 
 uw liefde openbaar. uw liefde overwint. 
 
Voorbeden 
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Collectes 
1e: Vluchtelingenwerk N. O. Ned. regio Z/O Drenthe 
2e: Voor de kerkelijke activiteiten in Odoorn 
 

Slotlied (Melodie: Alle menschen werden brüder) 
 

1 Geef ons dat wij durven leven 3 Al wie sterk is zal zijn krachten 

dat er toekomst kan bestaan,  lenen aan de zwakkeling, 
dat wij dromen verder geven, al wie slim is zal gedachten 

dat er wegen opengaan  schenken aan een nieuw begin, 
dwars door grenzen en patronen en elk voetstuk zal verdwijnen 

boven feiten en verstand,  zal gaan dienen als een tree 

boven al het doodgewone  voor de armen en de kleinen 

uit naar een nieuw toekomstland. want zij tellen voortaan mee. 
 

2 Niet met macht en stalen vuisten, 
niet met rijkdom, brute kracht, 
niet met pracht en holle luister 

wordt een volk tot heil gebracht. 
Wie de mens wil laten leven 

zonder honger, angst en pijn, 
zal zijn macht en pracht opgeven 

en zal een der hunnen zijn. 
 

Zegen  
 

Orgelspel 
 


