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We verstillen… 
 

Welkom door de ouderling van dienst 
 

Aanvangslied: 216 vers 1, 2 en 3 “Dit is een morgen als ooit de eerste” 
 

Bemoediging, groet en drempelgebed 
v. Onze Helper is de ENE, 
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 die ENE. 

a. Zijn vrede ook met jou! 
v. EEUWIGE onze God… 
    door Jezus Christus, onze Heer. 
a. Amen. 
 

Kyriegebed met acclamatie lied 915 (3x)  alleen refr:  
Nobody knows the trouble I have seen, nobody knows but Jesus, 
nobody knows the trouble I have seen, glory, halleluja. 

 



Glorialied: 305 vers 1,2 en 3 “Alle eer en alle glorie” 
 

Gebed bij het openen van de bijbel 
 

Moment met jong en oud 
 

Met video zingen we: “God houdt van jou!” 
https://www.youtube.com/watch?v=FATE9EqrDLo 
 

Lezing: Eerste Testament: Deuteronomium 24:17-22 
Antwoordpsalm: Psalm 113 vers 1 en 3 “Prijs, halleluja, prijs de Heer” 
 

Lezing: Tweede Testament: Lucas 14: 1 en 7-14 
Lied uit Taizé: “God is vol liefde”(3x) 

 
 

Overweging 
 

Luisterlied tijdens overweging lied 900 “Nada te turbe” 
 

Antwoordlied: Lied 990 “De laatsten worden de eersten” 
Vers 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 mannen, 6 allen 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed…  Onze Vader 
 

Waarbij we na ieder ‘zo bidden wij u’ zingen: 
            Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.       Lied 367e 
 

Aandacht voor de collecten, zie mededelingen 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FATE9EqrDLo


Slotlied: “Een nieuw pelgrimslied” (Alfred Bronswijk), melodie lied 763 

 
 
1. Gevoed met verhalen van leven,  
gelaafd met de wijn van sjaloom,  
zo willen wij ons gaan begeven,  
op paden van vrede en hoop. 
 

2. Wij trekken door land en woestijnen. 
De droom wijst de weg voor de voet. 
Een stem roept de groten en kleinen  
tot leven en God tegemoet. 
 

3. Gewekt door het heilige vermoeden,  
verlicht door de vlam van de Geest,  
begeven wij ons in Gods hoede,  
als mens die de toekomst niet vreest. 
 

4. De weg loopt dwars door de tijden. 
Culturen, zij vormen een grens. 
Ons doel is het eeuwig verbeide:  
een mensheid gevormd naar Gods wens. 
 

Uitzending en zegen 
 
 
 
              


