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         Jezelf uitspreken helpt! 
 
                 ************************************* 
                      
Welkom door de ouderling van dienst 
Aanvangslied: lied 214: 1,2,4,5  Het licht dat weer opnieuw begon… 
 
Aanvangswoord en groet  

v. Onze Helper is de HEER, 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v. die trouw blijft, altijd, 
a. en niet opgeeft wat God voor ogen staat: 
    een wereld waar liefde woont! 
v. Gegroet, u en jij, met de vrede van onze HEER. 
a. Zijn vrede ook met jou! 
v. HEER onze God…   door Jezus Christus, onze Heer. 
a Amen. 
 

Zingen: lied 33: 1, 7 en 8   Kom nu met zang… 
 
Gebed om ontferming over de nood van de wereld, 
waarna we een lied beluisteren: 
    God, bless the grass,               Malvina Reynolds. 
    Vrije vertaling: 
 
God, zegen het gras dat door de kier heen groeit 
Ze rollen er beton over heen om het tegen te houden 
Maar het beton wordt moe van wat het moet doen 
Het breekt en verpulvert, het gras groeit erdoor… 
En God zegent het gras 



 
God, zegen de waarheid die zich richt op de zon 
Ze rollen er leugens over heen en denken dat het gedaan is 
Maar het beweegt in de grond en verlangt naar frisse lucht 
En na een tijdje zie je het toch overal groeien – de waarheid! 
En God zegent het gras 
 
God zegen het gras dat dwars door cement heen breekt 
Het is groen, en is teer en kan zo makkelijk gebogen worden 
Maar na een tijdje komt het toch weer boven 
Want gras leeft, en steen is dood. 
En God zegent het gras. 

 
God, zegen het gras dat teer is en klein 
Maar haar wortels zijn diep, en haar wil is: groeien 
En God zegent de waarheid, de vriend van de armen 
En het wilde gras groeit aan de deur van ons allemaal. 
En God zegent het gras. 
 
Glorialied: lied 985  Heilig, heilig, heilig.. 
 
Gebed van de zondag 

 
Lezing: 1 Samuël 1: 1-7        Hanna en Peninna 
Zingen  lied 462 : 1 en 2 zal er ooit een dag van vrede.. 
 
Lezen 1 Samuël 1: vers 8 – 11 
Zingen:    O Heer, hoor naar mij , hoor naar mijn gebed 
               Als ik roep, antwoord mij. 
               O Heer, hoor naar mij, hoor naar mijn gebed 
               Kom, en luister naar mij….    ( melodie: Taizé) 
 

Lezen: 1 Samuël 1: 12-21 
Zingen: psalm 139b:  Heer, U doorgrondt en kent mij. 
 
Lezen: Lucas 10: 38 – 42  Maria en Martha 
 
Overweging , gevolgd door een moment van stilte    
 
Lied 836: 1 en 2  O Heer, die onze Vader zijt… 

 

Een groet van Ton en Annette van Vliet, en verbonden met hen zingen 

we lied 221:    ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’.  
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed Onze Vader 



Aandacht voor de collecte 
 
Slotlied: lied 793  Bron van liefde, licht en leven… 
 
Uitzending en zegen 
 
 
 
 

 
 


