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VOORBEREIDING 
 
welkom en afkondigingen (ouderling van dienst) 
 
intochtslied (gemeente gaat staan) 
Lied 276 (Zomaar een dak boven wat hoofden) 
 
moment van stilte 
 
bemoediging 
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer  
g. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v. die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
   en niet laat varen de werken van zijn handen. 
g. Amen. 
 
(gemeente gaat zitten) 
 
drempelgebed 
Beden afgewisseld met Lied 367e (Heer, onze God) 
 
glorialied  
Lied 33: 1, 2, 8 
 
gebed van de zondag of gebed om de Heilige Geest 
 
kindermoment 
(gesprekje met de kinderen/aansteken van de kaars/vertreklied) 
 

 
DIENST VAN HET WOORD 

 
 
groet 
v. De Heer zij met u! 
g. Ook met u zij de Heer. 
 
schriftlezing O.T. 
Psalm 41 
 
lied 
Zingenderwijs 16: 1 (mel. Gez. 429) 
 
De druk van dagelijkse dingen  
waar is het eind en het begin? 
Ergens weerklinkt een oud verlangen:  
Leven met harte en ziel en zin. 
Breng ons dan in herinnering  
uw adem, geest van het begin. 



Kijken naar:Film 
 
Zingen: Zingenderwijs 16: 2 
 
Omringd door sporen van agressie:  
Wereld waarin de angst regeert,  
waar onze wens te zijn geborgen  
andermans keven torpedeert. 
Breng ons dan in herinnering  
compassie voor de vreemdeling. 
 
evangelielezing 
Luc 10: 25 - 37 
 
Lied 
Zingenderwijs 16: 3, 4 
 
Leer ons vanuit uw woord te leven:  
Liefde die niemand tot iets dwingt,  
zorg die ons dichterbij elkaar brengt,  
vreugde die ons voor altijd bindt. 
Breng ons dan in herinnering  
uw zachtheid die de dood bedwingt. 
 
Liefhebben, houden van mijn naaste,  
wees ons nabij, geen mijn en dijn. 
Ogen die vragen: Maak Jij mij vrij  
om kwetsbaar mens te kunnen zijn? 
Breng mij toch in herinnering  
blijf en spreek van dat ene ding. 
 
verkondiging 
 
meditatief orgelspel 
 
lied 
Lied 974 (Maak ons uw liefde) 

 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 

 
 
dankgebed, voorbeden,  
stil gebed, Onze Vader 
 
collectes  
(kinderen komen terug uit de kinderkerk / kinderen in de crèche kunnen opgehaald worden) 

 
Slotlied: Lied 425 (Vervuld van uw zegen) 
(gemeente gaat staan) 
 
v. wegzending en zegen 
g. Amen (gezongen) 

https://www.youtube.com/watch?v=iPehw67L91w

