
Opzet orde van dienst voor zondag 18 september  

startzondag en jubileum Voorhof 
 

Voor de dienst zingt Voorhofkoor: Kijk naar de kinderen - Remco Hakkert 

 

Om te beginnen 

 

Inleidende stilte 

Welkom 

 

Intochtslied: Lied 118: 7, 9, 10 - Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden 

 

Bemoediging en groet 

 

Zingen: Lied 146a: 1 - Laat ons nu vrolijk zingen  

Inleidende woorden: '40 jaar geleden ... ' 

  
Zingen: Gezang 971: 1,2 - Zingt een nieuw lied voor God de Here 

 

Kyrië-gebed met kyrië in canon door voorhofkoor 

 
 

Gloria: Lied 706: 1 – Dans mee met vader, zoon en geest 

 

Rondom de bijbel 
 

Inleidende woorden: 'Zomaar een dak' 

  

Voorhofkoor zingt met gemeente als gebed opening schriften:  

Lied 295 - Wees hier aanwezig - Huub Oosterhuis/Tom Löwental  

Gemeente zingt alleen het refrein mee.  

 

Lezen: Matteüs 13: 31-33, 44-46 

 

Overdenking 

Orgelspel 

 

 



Voorhofkoor zingt: This little light of mine  

 Koor zingt het twee keer. (Tweede keer mag gemeente meezingen) 

 

This little light of mine 

I'm gonna let it shine 

This little light of mine 

I'm gonna let it shine 

This little light of mine 

I'm gonna let it shine 

Let it shine, let it shine, let it shine 

 

Hide it under a bushel, No 

I'm gonna let it shine 

Hide it under a bushel, No 

I'm gonna let it shine 

Hide it under a bushel, No 

I'm gonna let it shine 

Let it shine, let it shine, let it shine. 

 

Vertaling: 

Dit lichtje van mij ga ik laten stralen 

Het verstoppen onder een maat, nee, 

Ik ga het laten stralen 

laat het schijnen, stralen, laat het stralen 

 

Rondom gebeden en gaven 

 

Dank- en voorbeden 

 Gebedsacclamatie:  

 
Stil gebed 
Met Voorhofkoor: Onze Vader  (Marcel Zimmer) - Evangelische liedbundel 325 

 

Collectedia 

 

Tenslotte 

 

Slotlied: Lied 416 – Ga met God 

Zegen 

 

Kort woord van de voorzitter 

 

Voorhofkoor zingt na de dienst: This little light of mine 

 

 

 

 

 


