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Orde van dienst zondagmorgen 7 juli 2019 – 09.30 uur 
(afronding project rugzakjes) 
 
 
 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Psalm van de intocht (staande): Psalm 146c: 1 (Alles wat adem…) 
 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 
 
Antwoordlied: Psalm 146c:  7  (hierna gaan we zitten) 
 
Gebed om Gods ontferming 
 
Samenzang: Lied 1009: 1 en 3 
 
Samenzang met muziekgroep: ‘Ik wil even bij U komen’  

           (Marcel en Lydia Zimmer) 
 
Ik wil even bij U komen 
in de stilte, heel alleen 
even uit de drukte  
weg van iedereen 
U kent mijn gedachten  
mijn zorgen groot en klein 
maar het mooiste is dat ik 
bij U mezelf mag zijn. 
 
U bent mijn vriend  
U laat mij nooit alleen 
U bent mijn vriend 
slaat uw armen om mij heen 
iedere dag van mijn leven 
op de weg die ik zal gaan 
kan ik op u vertrouwen  
U zult altijd naast mij staan. 
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Ik wil even bij U komen 
in de stilte, heel alleen 
even uit de drukte  
weg van iedereen 
ik kniel aan uw voeten 
met eerbied en ontzag 
en vol dankbaarheid omdat 
ik bij U komen mag. 
 
U bent mijn……. (2x) 

 
Samenzang met muziekgroep: ‘Dank U voor de wonderen’ (ELB 426) 
 

Dank U voor de wond'ren die gebeuren. 
Dank U voor de bloemen in het veld. 
Dank U dat Uw schepping vol met kleuren 
van Uw liefde voor een mens vertelt. 
 
Refrein: Dank, dank, dank o Heer. 
       U blijft altijd bij ons Heer. 
       Amen, amen, amen. 
 
Dank U voor die duizend mooie dingen; 
Dank U voor Uw liefde elke dag. 
Dank U dat als zorgen mij omringen 
ik eenvoudig bij U komen mag.  Refrein: 
 
Dank U voor het zonlicht in de straten; 
Dank U voor de sterren in de nacht. 
Dank U dat als vrienden mij verlaten 
U vanuit de hemel naar mij lacht.  Refrein: 
 
Dank U voor het wonder in mijn leven; 
Dank U voor Uw Geest en voor Uw kracht. 
Dank U dat U alles hebt gegeven, 
dat U alles voor mij hebt volbracht.  Refrein: 
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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: Lukas 7: 36-50 
 
Muziekgroep: Lied 887  
 Samenzang met de muziekgroep: Lied 887 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Samenzang: Lied 863: 1, 4 en 5 
 
Kinderen in de kerk  
  afsluiting rugzakjesproject 
 
Samenzang met muziekgroep: ‘Dit is mijn hand en dat is mijn voet’  
            (ELB 428) 
 

Dit is mijn hand en dat mijn voet. 
‘k Heb ze allebei nodig; 
waar moet ik heen als één het niet doet? 
Niets is er overbodig. 
‘k Heb mijn voeten nodig om te lopen 
en mijn handen om mijn schoenen vast te knopen. 
Hand, voet, knie oog, oor, neus, en keel, 
alles is nodig, niets te veel. 
Alles is nodig, niets te veel. 
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Mijn hand kan niet zeggen tegen mijn voet: 
‘Ik heb jou niet nodig.’ 
Stel je eens voor, dan ging het niet goed. 
Niets is er overbodig. 
Want al kan ik met mijn handen ballen, 
zonder m’n voeten zou ik op mijn snufferd vallen. 
Hand, voet, knie, oog, oor, neus haar, 
alles is nodig voor elkaar. 
Alles is nodig voor elkaar. 
 
Ik ben de hand en jij de voet; 
wij zijn allebei nodig. 
Wat ik niet kan, kun jij juist goed. 
Niemand is overbodig. 
Jij bent gemaakt om mee te spelen, 
te lachen en te huilen en alles mee te delen. 
Niemand is minder, niemand is meer. 
Ieder is nodig bij de Heer. 
Ieder is nodig bij de Heer. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Samenzang met de muziekgroep: Lied 1006 (Onze Vader) 
 
Inzameling der gaven 
 
Uittochtslied (staande): Lied 912:  3 en 6 
 
Wegzending en zegen 
   met 3x gezongen ‘amen’ 


