
 

Orde van dienst voor zondag 17 juli 2022 
 

 

Muziek 

 

Om te beginnen 

 

Welkom 

 

In memoriam Gerhard Spaink 

Zingen: Lied 961 – Niemand leeft voor zichzelf 

 

Bemoediging 

vg. Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 

gem.   die hemel en aarde gemaakt heeft 

vg. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 

gem.   En nooit loslaat het werk van zijn handen.   

vg. God, wij staan hier voor U 

met ons geloof en onze twijfel 

      met onze kracht en onze zwakheid, 

met onze vreugde en ons verdriet. 

gem.   Heer behoed ons, keer ons naar U toe 

en schenk ons de adem van uw Geest.      

Amen 

 

Zingen: Psalm 15: 1,4 – Wie zult Gij noden in uw tent 

 

Gebed om ontferming 

Afsluitend lied 301k met voorzang door Henriëtte  

 

Als gloria: Lied 118: 1,3 – Laat ieder 's Heren goedheid prijzen 

 

Rondom de Bijbel 

 
Inleidende woorden 

Zingen: Lied 158b – Een schoot van ontferming 

 

Lezen: 1 Samuël 1: 1-20 

Zingen: Lied 738: 1,2 – Kom zing het lied van Eva (niet heel bekend, denk ik) 

Lezen: Lucas 10: 38-42 

Zingen: Lied 738: 3,4 

 

Overdenking 

Muziek 

Zingen: Liefste lied van overzee II – 65 – Zoek de stilte, vind de ruimte (zelfde melodie als 

liedboek 975)  (beamteam: ik kan uit de bundel van couplet 1 en 3 scan maken van noten, 

maar couplet 2 heb ik niet in noten)  

 

1. Zoek de stilte, vind de ruimte 

in ons overvol bestaan, 



waar de hoop een plaats kan vinden, 

wij bevrijd naar binnen gaan: 

wis de chaos en de wirwar, 

wis de ogen om te zien 

wat van waarde is en kostbaar, 

wat tot onze vrede dient. 

 

2. Stilte vraagt om ons vertrouwen, 

koelt de hitte, remt de tred. 

God, de stilte die ons aanspreekt, 

kent ons wezen, raakt de kern. 

Hij schept ruimt in ons denken, 

schaduw die de zon laat zien, 

schenkt ons de moed waar wij te klein zijn, 

geeft geloven doel en zin. 

 

3. Laten wij in zijn Geest voortgaan, 

open voor elkaar verdriet, 

angsten uit ons leven bannen, 

want de ruimte moet gevierd: 

ruimte voor de diepste dromen, 

ruimt voor zorgvuldigheid, 

ruimte die wij kunnen delen, 

ruimte waar de Geest geleidt! 

 

Rondom gebeden en gaven 

 

Dank- en voorbeden 

 Met acclamatie: Met geloof en hoop en liefde, komt Gods rijk 

 
 Stil gebed 

 Zingen als Onze Vader: Lied 1006 – Onze vader in de hemel 

 

Aandacht voor de collecte 

 

Tenslotte 

 

Slotlied: Lied 423: 1,2,3 – Nu wij uiteengaan 

Zegen 

 

Muziek 

 

 

 

 

 


