
1 
 

 

 

 

 

 

 

Liturgie Gezamenlijke dienst  Startzondag  

25 september 2022  

om 10.30 uur  

in de Tent te Vinkenbuurt 
 

voorganger: Ria Dekker –Averesch  

ouderlingen: Janny Schaapman,  Jolanda vd Bent  

keyboard: Bert Schuttert  

band: We4Him uit Slagharen  
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Voor de dienst zingt we4Him  

Voetstappen in het zand 

Geest van hierboven  (  tekst Stef Bos Arr. we4Him) 

Ik Zal Er Zijn                   (  tekst SELA       Arr. we4Him )  

                               ---***---  

 
Zingen: NLB Lied 288 Goedemorgen, welkom allemaal 

 

Woord van welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst 

Zingen: Psalm 87: 1, 4  Op Sions berg sticht God zijn heilige stede  

 

Stil gebed – Onze hulp – Groet  
 

Inleidend woord 
 

Zingen: NLB  Lied 276: 1, 3 Zomaar een dak  
 

Drempelgebed 

Gesprek met de kinderen ,  
Kinderlied over het verhaal van vandaag:  Een koning geeft een heel groot feest. De kinderen 
gaan naar de kindernevendienst.  
 
We luisteren naar we4Him  
Verlost                                              (tekst we4him) 
Because He lives 

Schriftlezingen: 

Jes. 55: 1, 2 

Matt. 22: 1-14 
 

Zingen: Opwekking 334 Heer Uw licht en uw liefde schijnen  

 

Overdenking  

 

Zingen: NLB Lied 388 Een plaats aan de tafel  1, 4, 5   

We luisteren naar we4Him.  : Amazing Grace,  

Zingen: Opwekking 392 Mijn Jezus, ik hou van U   

Eventuele afkondigingen   
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Gebeden  

 

Collecte. 

De collecte In de dienst is voor diaconie en kerk. 

Bij de uitgang is er collecte voor de onkosten van deze dienst.  

  

 

Slotlied zingen :  Ga maar gerust 

Op de melodie van lied 246  ELB.  

 

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 

Ik ben je baken, ook in de diepe nacht 

Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan 

Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht 

Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat 

Ik ben de wind waardoor je adem haalt 

 

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 

Ik ben de zon, waardoor het donker knielt 

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan 

Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel 

Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen 

Ik ben de dag, die schemert in je droom 

 

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 

Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 

Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan 

Ik ben de verte, die verlangend wenkt 

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen 

ben Ik de hand, die al je tranen wist. 

 
Zegen met gezongen ‘Amen (3x) ’ + 
 

Na deze dienst bent u van harte uitgenodigd  
voor de koffie en de lunch. 


