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Welkom in de Dorpskerk! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introductie op de dienst: 
 
Thema: Aan tafel! 
Op deze zondag vieren we de start van het 
nieuwe seizoen 2022-2023.  
We sluiten aan bij het jaarthema van de 
Protestantse Kerk ‘Aan tafel!’ en zo beginnen 
we deze zondag met een lekker ontbijtje. 
We zingen als canon lied 226: 

 
In de viering zijn ook kinderen en jongeren 
welkom. Er zal een spiegelverhaal worden 
vertelt waarin het gaat over Lucas 14:15 vv. In 
deze gelijkenis laat Jezus weten, dat er aan de 
tafel van God voor iedereen plaats is. 
 
In deze dienst wordt afscheid genomen van 
enkele wijkmedewerk(st)ers en worden 
anderen welkom geheten. 
Wytse Doevendans zal worden bevestigd  als 
ouderling. 
 

Liturgie:  
 
We worden stil 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken 
 
Drempelgebed 
 
Aanvangslied: 312: 1, 2 en 4 
‘Laten wij zingend deze dag beginnen’ 
 
Groet en Bemoediging: 
V: De Heer zal bij u zijn. 
A: OOK MET U ZIJ DE HEER 
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT  
     HEEFT, AMEN 
 
Gebed 
 
Zingen: lied 288   
‘Goedemorgen, welkom allemaal’ 
 
Een vertelling over de heer Poenderla,  
die een heel groot feest gaf. 
 
Zingen: Het grote feest (Hanna Lam) 
              Cantorij 1, allen 2 en 3 
Er was eens een koning, 
die gaf een heel groot feest; 
zijn vrienden zouden komen, 
maar niemand is geweest, 
zij lieten allen weten: 
hoe zeer het ons ook spijt, 
om nu te komen eten 
hebben wij echt geen tijd. 
 



De koning zond zijn boden 
toen weer uit het paleis: 
De rijken die ik noodde, 
stellen op 't feest geen prijs, 
ga daarom naar de wegen, 
haal blinden van de straat 
en stakkers uit de stegen, 
nog is het niet te laat. 
 
Geef hun de ereplaatsen, 
nu gaan de armen voor, 
de eersten worden laatsten, 
maar 't feest, het feest gaat door! 

 

Uitleg en verkondiging  

n.a.v. Lucas 14: 15-24 

 

Orgelspel 

 

Zingen: lied 388: 1 cantorij, 2 alle,  

                             3 cantorij, 4 en 5 allen 

Voor ieder van ons, een plaats aan de tafel 

 
Afscheid, welkom en bevestiging 

 

Zegenbede: 1x cantorij, daarna door allen: 

 

 
 

Cantorij: Psalm 150  

               Halleluja, prijst de Heer 

Halleluja, prijst de Heer, 

hart en stem roept uit zijn eer, 

prijst Hem naar wiens machtig woord 

hemel zee en aarde hoort. 

 

Prijst de Heer op heldere toon, 

prijst Hem op zijn hoge troon,  

want de Heer is groot en goed, 

trouw in alles wat Hij doet. 

 

Prijst hem met de harp en fluit, 

orgel zingt zijn grootheid uit, 

alles wat maar adem heeft, 

looft de Heer, die eeuwig leeft! 
 
Heel de schepping komt tezaam, 
looft en prijst zijn grote naam, 
mensen, dieren, land en zee, 
alles zingt het loflied mee. 
 
Alles samen met één stem, 
zingt in harmonie voor Hem! 
Alles wat maar adem heeft, 
looft de Heer die eeuwig leeft! 
Alles samen met één stem, 
zingt in harmonie voor Hem! 
Halleluja, prijst de Heer! 
 
Dank en voorbeden, afgesloten met  
 ‘Onze Vader in de hemel’ 
 
Aankondiging collecte en 

bloemengroet 

 
Slotlied: Ga maar gerust 
                1 cantorij, 2 en 3 allen  
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben je baken, ook in 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 jij 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 
 
Orgelspel 
 

 We blijven zitten tot het orgelspel is 

beëindigd. 



We wensen u een goede week! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Collectes:  

1.  ZWO-project Opvang straatmeisjes 
in Accra, Ghana 

Ghana is een West-
Afrikaans land dat zich 
goed ontwikkelt, maar de 
verschillen tussen noord 
en zuid zijn nog groot. In 
de dorpen in het droge 
noorden is het bestaan 

hard, is het onderwijs niet altijd goed en 
hebben jongeren weinig kans op werk. 
Veel jongeren trekken naar de hoofdstad 
Accra, waar 25.000 kinderen op straat 
werken en leven. 
In het opvangcentrum Lifeline in Accra 
kunnen ieder jaar veertig meisjes terecht 
vanaf 14 jaar. Een enthousiast en 
deskundig team van docenten en sociaal 
werkers begeleiden de meisjes intensief. 
De meisjes slapen ook in het centrum, 
dat een oase van rust is in de drukte van 
de sloppenwijk. Ze leren in tien maanden 
tijd kleding naaien, make-up, sieraden 
maken of het kappersvak. Ze worden 
een hechte groep, die elkaar ook na de 
opleiding tot steun is. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kerkhuishouding 

    Kosten Kinderactiviteiten 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


