
Orde van dienst voor de gezinsdienst op 21 juni 2020 

Voorbereiding 

Stilte 

Klokgelui 

Orgelspel 

Ingangslied: lied 218, verzen 1, 3 en 5 

1. Dank U voor  
deze nieuwe morgen, 
dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U, dat ik met al mijn zorgen  
bij U komen mag.  
 
2. Dank U dat alle vogels zingen, 
dank U voor elke boom in bloei. 
Dank U voor  
zoveel mooie dingen, 
dank U dat ik groei. 
 
 

3. Dank U voor  
alle mooie klanken, 
al wat ik zien en horen kan. 
Dank U – o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan.  

 
voorganger: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
gemeente: AMEN 
 
voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer. 
gemeente: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
voorganger: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
gemeente: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 
 

Gebed van toenadering 

Fluitspel  

Voorganger: kyriëgebed, gevolgd door gezongen kyrië en gloria 

Kyrië en gloria worden gezongen door voorganger en voorzanger(s), kinderen mogen meezingen. 

Dienst van het Woord 

Groet (gesproken): 
Voorganger:  De Heer zij met u 
Allen:  OOK MET U ZIJ DE HEER 
 

Zondagsgebed 

Inleiding op het thema 

 

  



Zingen: Kijk eens om je heen 

1. Kijk een om je heen,  
kijk eens om je heen. 
Geef elkaar een hand,  
je bent niet alleen. 
Want wij moeten samen delen,  
samen zingen, samen spelen. 
Ook al zijn wij nog maar klein, 
samen spelen is pas fijn. 
 
2. Kijk eens om je heen,  
kijk eens om je heen. 
Wij zijn in de wereld niet alleen. 
God kent ieder kind bij name. 
Zeg maar ja en zeg maar amen. 
Ook al zijn wij nog maar klein, 
God wil onze vader zijn. 

3. Kijk eens om je heen,  
kijk eens om je heen. 
Wij zijn rond de tafel samen één. 
Samen aan het leven bouwen, 
rond het Woord, zo vol vertrouwen. 
Ook al zijn wij nog maar klein, 
laat ons Jezus’ vrienden zijn.

Na dit lied gaan de peuters en kleuters naar de koorkamer om te knutselen. De grotere kinderen 

blijven in de kerkzaal.  

We horen een gedicht van Karel Eykman bij Psalm 23 

Zingen: lied 385 

1. De tafel van samen,  
de tafel is gedekt. 
Wij mogen komen eten 
En niemand wordt vergeten. 
De tafel van samen,  
de tafel is gedekt. 
’t Geheim van het leven  
wordt zo maar verstrekt.  
 
2. Wij delen, wij delen  
gewoon het dagelijks brood. 
Dit brood houdt ons in leven, 
Door God is het gegeven. 
Wij delen, wij delen  
gewoon het dagelijks brood 
En denken aan Jezus,  
zijn lijden, zijn dood. 

3. De tafel van samen,  
de tafel van het goed, 
Daar wordt de wijn geschonken 
En mondjesmaat gedronken. 
De tafel van samen,  
de tafel van het goed, 
Daar vinden wij vrede,  
in overvloed.  
 
4. Wij vieren de maaltijd,  
wij vieren samen feest. 
Hier durven wij te dromen 
Dat alles goed zal komen. 
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest 
In naam van de Vader,  
de Zoon en de Geest.  

 

 Allen gaan staan 

Voorzanger: halleluja 

Evangelielezing: Lucas 14, 15-24 (Bijbel in Gewone Taal) 

Gesproken acclamatie: 
Gemeente:  LOF ZIJ U, O HERE 



Allen gaan zitten 

Verkondiging  

Lied 840, verzen 1, 2 en 3 

1. Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ 
 en ik kom 
Want mijn leven is  
onder de macht gesteld 
Van de Heer die mijn dagen  
en nachten telt 
En de Heer zegt ‘kom’ en ik kom. 
 
2. O mijn God, Gij zegt ‘ga’  
en ik ga, 
Gij zegt ‘ga’ en ik ga, 
laat mij niet alleen, 
Wees het woord in mijn vlees  
en de geest om mij heen, 
Wees de adem  
waaruit ik ontsta. 
 

3. Want o Heer, ik zeg ‘kom’  
en Gij komt, 
Ik zeg ‘kom’ en Gij komt  
en uw bloed wordt wijn 
En uw lichaam brood  
voor wie hongerig zijn 
En uw naam wordt een lied  
in mijn mond.  

Dienst van gaven en gebeden 

Afkondigingen 

Collecte 1. Voor het werk in de eigen gemeente; 

 2. Opvang en hulp voor ontheemden in Colombia 

De collecte vindt plaats na afloop van de dienst. Op dit moment in de dienst kunnen de kinderen iets 

in een mand voor de voedselbank doen. Ondertussen luisteren we naar fluitspel.  

Voorbeden 

Acclamatie: HEER ONTFERM U 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel, alzo ook op aarde; 
geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. 
Want u is het rijk en de kracht en de heerlijkheid 
In eeuwigheid. Amen.  
 

Allen gaan staan 

  



Slotlied: lied 416 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
Jou nabij op al je wegen 
Met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
Bij gevaar, in bange tijden, 
Over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
In zijn liefde je bewaren, 
In de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
Tot wij weer elkaar ontmoeten, 
In zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 
Zegen, beantwoord met gesproken amen 
 

Orgelspel 


