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Orde van dienst zondagmorgen 30 juni 2019 – 09.30 uur  
afscheid Basis Catechese 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangspsalm (staande): Psalm 89 vers 1 en 3 
 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 
 
Antwoordlied: Psalm 8b vers 1 (Zie de zon, zie de maan) 
 
we gaan zitten 
 
Gebed om Gods ontferming 
 
Samenzang: Lied 299e (Kyrie en gloriahymne) 
 
Kinderen in de kerk 
  
Samenzang: ‘We gaan voor even uit elkaar…’ 
 

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht, 
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt,  
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal. 

 
Lezen uit de Bijbel: Lucas 7: 36-50 
 
Samenzang: Lied 940 (Ned. versie) 
 
Uitleg en verkondiging: ‘Met de benen op tafel’  
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Samenzang: ‘Zie ik sterren aan de hemel staan’ (ELB 163) 
 
 tussen de coupletten 1 en 2 komt de knd weer binnen 
 

Zie ik sterren aan de hemel staan, 
aan de donkerblauwe lucht de maan, 
is het of de nacht mij noemtde naam van een machtig God. 
 
Deze God die aard’ en hemel schiep, 
is dezelfde God die mij eens riep, 
uit het duister tot Zijn heerlijk licht, 
zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag  
en die Zijn liefde voor mij openbaart, 
mij rechtvaardig in Zijn Zoon verklaart, 
elke dag mij in Zijn hand bewaart, 
hoe groot is God voor mij. 
 
Zie ik ‘s morgens weer de zon opgaan, 
in het veld de bloemen open gaan, 
is het of de dag mij noemtde naam van een machtig God. 
 
Deze God die aard’ en hemel schiep, 
is dezelfde God die mij eens riep, 
uit het duister tot Zijn heerlijk licht, 
zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag  
en die Zijn liefde voor mij openbaart, 
mij rechtvaardig in Zijn Zoon verklaart, 
elke dag mij in Zijn hand bewaart, 
hoe groot is God voor mij. 

 
Afscheid basiscatechese 
 
Samenzang: ’Ga maar op weg..’ (mel. Langs beelden van hoop…) 
 
 Refrein:  
 Wij gaan op reis langs de weg van verlangen,    
 ga met ons mee langs de beelden van hoop.    
 Wij gaan op reis langs de weg van verlangen,   
 ga met ons mee langs de beelden van hoop.   
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 Ga maar op weg in het licht van de morgen.  
  De weg is lang en het pad onbekend.   
 Er is nog veel van de toekomst verborgen                                                       
 maar blijf niet wachten, gebruik je talent.  
 
 Refrein:  
 
 Zoals de adelaar vliegt met zijn jongen,                                                  
 zijn vleugels onder ze spreidt op hun vlucht                                                
 is Gods bescherming om je op te vangen                                                      
 als je onverwachts valt uit de lucht. 
 
 Refrein: 
 
Welkom in de kerk (door de jeugdouderling) 
 
Woorden voor onderweg (door de dominee) 
 
Samenzang: ‘De Here zegent jou…’ (Opwekking voor Kinderen 185) 
 

De Here zegent jou en Hij beschermt jou. 
Hij schijnt zijn licht over jouw leven. 
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn.                
Hij zal zijn vrede aan je geven. 

 
 De Here zegent u en Hij beschermt u. 
 Hij schijnt zijn licht over uw leven. 
 Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn. 
 Hij zal zijn vrede aan u geven. 

 
 Hij zal Zijn vrede aan u geven. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling der gaven 
 
Uittochtslied (staande): Lied 971 (Zing een nieuw lied) 
 
Wegzending en zegen 
    gezongen ‘amen’ 
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