
Orde van dienst zondag 4 september, kleur rood. 
 

Aanvangslied gezang 287, 1 en 2 
 

Bemoediging en groet 
 

We zingen gezang 287, 5 
 

Gebed 
 

Kaars voor Oekraïne 
We zingen gezang 286 1 en 3 
 

Gebed bij de opening van de Bijbel 
 

Voor de kinderen 
Vertelling naar 1 Samuël 16 
We luisteren naar het liedje ‘De Heer is mijn herder’( geluidsinstallatie) 
 
Lezing psalm 23 in de hertaling van Huub Oosterhuis 
 
We zingen psalm 23c 1, 2 en 5 
 
Lezing uit het evangelie van Lucas Hoofdstuk 7, 36-50 
Overdenking 
 
Orgelspel 
 
We zingen ’Maak heel mijn leven tot een lied’  1, 4, 5, 6 en 7 

 
4  Vul mij daarom met diepe dank, tot heel mijn leven zingt 
     van U en van uw liefde voor wie klein is en gering. 
 
5  Dan geef ik U, in wie ik ben, de eer mijn leven lang 
     en bloeit uit alles wat ik doe een altijd nieuw gezang. 
 
6  En zelfs in pijn en in verdriet wordt nog het lied gehoord. 
     Waar ook mijn weg zich wendt of keert plant zich de echo voort. 
 
7  Nooit zal mijn leven, dag en nacht dan zonder zegen zijn. 
     Bij elke voetstap die ik zet bent U zelf het refrein. 
 
Inzameling van de gaven: Diaconie  
 
Dankgebed- voorbeden- Onze Vader 
 
We zingen Maak liefde waar 1 en 3 ( Sytze de Vries. Het liefste lied van overzee, 2) 
 



 
 
3  Maak liefde waar, maar nooit als macht of invloed, als wapen dat de ander overspeelt. 
Aanvaarden wij elkaar juist met gebreken en deel de vreugde om wat wordt geheeld. 
Geef mij jouw hoop in angsten en in dromen, wanneer ik faal, geef dan je trouw ruim baan. 
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde: de open hand alleen als grond van ons bestaan. 
 
Woorden van afscheid, uitgesproken door ds. Marius Braamse 
 
 
Slotlied gezang 657 1, 2, 3 en 4 
 
Zegen 
Amen, amen, amen. 


