
Herfst 
 

De blad ’ren vallen, vallen als van ver  

als sterven in de hemel verre gaarden;  

ze vallen met ontkennende gebaren.  

   

En in de nachten valt de zware aarde  

de eenzaamheid in, weg van elke ster.  

   

Wij allen vallen. Deze hand hier valt.  

En welke je ook ziet: het is in alle.  

   

En toch één is er die dit vallen 

oneindig zacht in handen  houdt. 
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De zondagen van de herfst in Ontmoetingskerk te Enschede  

Nog steeds vieren we het Lutherjaar – juist in deze herfst, rondom Hervormingsdag. 

Maar zoals afgesproken in de evaluatie met de gemeente vlak voor de zomer, gebruiken 

we de rest van het jaar niet meer de (wel erg behoudende) ‘Lutherliturgie’. We 

concludeerden toen: We hoeven niet door met de ‘Lutherliturgie’… om te bewijzen dat 

het project goed geweest is voor ons. Wel lezen we deze herfst verder volgens het 

Lutherse leesrooster. En de mooiste momenten uit de Lutherliturgie geven we met 

graagte ook in deze herfstliturgie een plaats. Deze zijn met een * gemerkt. 

 

Datum Naam Introïtus Psalm Profetie Evangelie 

1-10 16e na Trinitatis 

(Rosj Hasjana)1 

86,12-13.15-16a Dan 9,14-19 Luc 7,11-16 

8-10 17e na Trinitatis 

(Yom Kippoer) 

84, 2. 3. 5.12 Bar 2, 9-15 / 4,21-29 Luc 14, 1-11 

15-10 18e na Trinitatis 

(Sukkot) 

122, 1- 2. 6- 7 Ezech 34,20-31 Mat 22,34-46 

22-10 19e na Trinitatis 

(Simchat Thora) 

78, 2- 4 Jer 8, 4- 6.11; 9, 3- 5. 9-

10.23-24 

Mat 9, 1- 8 

29-10 20e na Trinitatis 

(Hervormingsdag, 

Allerheiligen) 

119, 81- 82. 88- 

89 

Jer 31,31-34 Mat 22, 1-14 

5-11 21e na Trinitatis 119, 41- 42. 46- 

47 

Ezech 18, 1-19(24) Joh 4,47-54 

12-11 22e na Trinitatis 

(eerste van de 

voleinding) 

85, 2. 5.10.12 Jes 48, 1-11 Mat 24,15-28 

19-11 23e na Trinitatis 

(tweede van de 

voleinding) 

9, 2- 3. 5.11 Gen 18,22-33 Mat 25,31-46 

26-11 24e na Trinitatis, 

Eeuwigheidszondag 

50, 1- 4 Jes 65,17-23 Mat 25, 1-13 

1 In het oude (Lutherse) leesrooster klinken de joodse feesten van de herfst nog door. 

Daarom worden deze in dit overzicht mee vermeld. 
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WE KOMEN BINNEN IN GODS HUIS 

 

Luiden van de klokken  

 De klokken luiden voor de kerkdienst. Ze nodigen ons uit:  

Welkom in Gods huis! 

We worden stil.  

Ambtsdragers en kinderdienstleiding komen binnen.  

Het kind van de zondag draagt de koffer. 

 

Ruimte voor stil gebed* 

Zoals het licht ons elke morgen nieuw verschijnt, ons wekt,  

en koestert met zijn stralen, - 

wek Gij God zo ook mij! 

Zoals de zon geen dag ons in het donker laat, - 

laat mij uw trouw ook nu weer dagen! 

Schep doorgang aan wat zorgen baart, wat angst aanjaagt 

en zet mij recht weer op mijn voeten: 

niet moedeloos, niet hopeloos verlamd, 

maar opgericht, met opgeheven hoofd 

tot U, mijn Zon, mijn dag, mijn licht! 

 

Sytze de Vries (LB pag. 535)  

 

Muziek tot eer van God* 

We gaan staan 

Kerkelijke begroeting*  

v.  In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

A. AMEN 

Bemoediging en drempelgebed* 

v. Onze Hulp is in de Naam van de HEER  

A.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

v.  U zelf hebt ons geroepen, God 

 naar uw kerk, van alle eeuwen 
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 naar uw gemeente, wereldwijd, 

 naar elkaar, hier, nu.  

k. Wilt U bij ons zijn? 

Spreekt U ons aan met milde woorden? 

Raakt U ons aan met zachte hand? 

A. SPREEK IN ONS OOR, DE WOORDEN VAN UW VERBOND;  

 LEG OP ONS HOOFD, HET TEKEN VAN UW LIEFDE; 

 BRENG ONS BIJEEN AAN DE TAFEL VAN UW GEMEENSCHAP;  

EN LEER ONS LEVEN, UW TOEKOMST TEGEMOET. 

AMEN 

 

[Evt. Gedachtenis] 

Introïtuspsalm 

Kyrie en Gloria 

Gebed om ontferming, beantwoord met Kyrie en Gloriazang (LB 229j) 

  

2. om een wereld zonder toekomst, 

om de macht die ons kleineert, 

roepen wij voor alle volken: 

Kyrieleis, ontferm U, Heer. 
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Vrede bij mensen op aarde, 

waar zijn toekomst al begonnen is. 

Vrede bij kleinen en groten: 

Gloria in excelsis. 
tekst Karel Deurloo, melodie Christiaan Winter 

 

BINNEN ZIJN 

 

Groet 

v.  De HEER zij met u 

G.  OOK MET U ZIJ DE HEER 

Gebed van de zondag 

Tijd voor de kinderen 

 Verhaal van Mirjam en Micha 

 Lied van Mirjam en Micha (zie zondagsbrief en\of beeldscherm) 

 De kinderen gaan ‘achter het kaarslicht aan’ naar de kinderdienst 

 We worden stil. 

1e Lezing 

Psalm of Schriftlied 

2e Lezing 
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Lofprijzing (uit LB 339c)  

  
[Eventueel zingen we – staande – de Geloofsbelijdenis]*   

Preek 

Stilte 

Lied 

 

BINNEN EN BUITEN 

 

Aankondiging collectedoelen en inzameling van de gaven 

Gebed over de gaven – waarin de diaken voorgaat 

Voorbeden Iedere bede wordt afgesloten met: 

 ‘… tot U bidden wij’ 

  
Stil gebed 
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Onze Vader 

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,  

laat uw koninkrijk komen  

en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  

Vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.  

En breng ons niet in beproeving,  

 maar red ons uit de greep van het kwaad.  

Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit  

tot in eeuwigheid.  

Amen 

 

 

VAN BINNEN NAAR BUITEN 

 

Aansluitend aan de gebeden draagt de ouderling van dienst eventuele 

gedachtenisstenen naar de gedachtenistafel. 

De kinderen uit kinderdienst en de jongeren uit de jeugdkerk komen terug. 

Oppaskinderen worden door hun ouders uit de oppasruimte gehaald. 

 

We gaan staan. 

Lied  

Zegen  

v.  Zegen, beantwoord met:  

g. 

 

Orgelspel 

 

 

Wilt u bij het naar buiten gaan s.v.p. voorrang geven aan de mensen die 

wat minder mobiel zijn! Anders moeten zij in het gedrang wachten totdat 

de kerkzaal leeg is, en álle stoelen in de ontmoetingsruimte bezet… 
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Herfstdag (Herbsttag) 

 

Heer: het is tijd. De zomer was zeer groot. 

Leg nu uw schaduw op de zonnewijzers 

en woel de velden met de winden bloot. 

 

Gebied de laatste vruchten vol te zijn. 

Verleen hun nog twee zuidelijke dagen, 

stuw hen naar de voleinding en wil jagen 

de laatste zoetheid in de zware wijn. 

 

Wie nu geen huis heeft, bouwt er zich geen meer 

Wie nu alleen is, zal het nog lang blijven, 

zal waken, lezen, lange brieven schrijven 

en zal in winderige lanen, heen en weer 

onrustig dwalen, als de blad’ren drijven. 

 

R.M. Rilke 

 

 

Gedicht op de voorzijde: Rainer Maria Rilke (1875-1926), Herbst – vertaling Coen Wessels 

 

 

Dit liturgieboekje s.v.p. na de kerkdienst in de kerk achterlaten 


