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 WELKOM !



Voorbereiding

Tijdens het luiden van de klok, 
worden we stil in voorbereiding op de 

dienst.



Orde van dienst 1 

Welkom door ouderling van dienst



Intochtslied: Psalm 65: 1 en 5

Gemeente gaat staan 

Vers 1   soli 
Vers 5  gesproken 











Meditatieve stilte



Groet, bemoediging en drempelgebed

De vrede van de Heer is met u allen! 
En zijn genade is met u. 
Onze hulp is in de naam van de Heer 
Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
O God, keer u om naar ons toe 
En doe ons weer leven met hart en ziel; 
Laat ons , o Heer, uw liefde zien  
En schenk ons uw heil. 
Amen 
     
     (gemeente neemt plaats) 



Gemeente neemt plaats



Kyriëgebed

Gebedsintenties worden afgesloten met



Glorialied: Lied 117d (Soli)





Dienst van het Woord



Gebed van de zondag



Antwoordlied: Lied 333 (2x) (Soli)



1ste schriftlezing: Jesaja 55: 1 - 3



Antwoordlied: Lied 840: 1 en 3

Vers 1  soli 
Vers 3  gesproken







2e schriftlezing: Mattheus 14: 13 - 21



Uitleg en verkondiging 

gevolgd door meditatieve stilte of orgelspel



Gebroeders van Limburg 
1375 – 1416 

De vermenigvuldiging 
van de broden en de 
vissen 
 
Musée Condé, Chantilly 



Lied na de uitleg:

“Voor ieder van ons een plaats aan de 
tafel” 

door Leona Philippo 

https://www.youtube.com/watch?
v=HXmudUJYMxk

https://www.youtube.com/watch?v=HXmudUJYMxk
https://www.youtube.com/watch?v=HXmudUJYMxk


1. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor ieder van ons schoon water en brood, 
een veilige plek, een plaats om te schuilen, 
een plaats in Gods licht als tafelgenoot. 

Refrein: 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht 
doen: zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht 
doen: zij scheppen recht en geluk!



2. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor iedere vrouw, voor iedere man. 
Niet minder of meer, de een of de ander: 
het delen van macht is deel van ons plan. 

Refrein: 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht 
doen: zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht 
doen: zij scheppen recht en geluk!



3. Voor jong en voor oud een plaats aan de 
tafel, 
want iedere stem geeft klank aan het koor. 
Een hand zoekt een hand, de jongste de 
oudste; 
ze vinden elkaar en niemand gaat voor. 

Refrein: 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht 
doen: zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht 
doen: zij scheppen recht en geluk!



4. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, 
genadig begin van goddelijk recht. 

Refrein: 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht 
doen: zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht 
doen: zij scheppen recht en geluk!



5. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 
een plaats om te zijn, een plaats om te 
worden 
getuige van Hem, een levend bewijs. 

Refrein: 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht 
doen: zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht 
doen: zij scheppen recht en geluk!



Dienst van gebeden en gaven



Dankgebed 

Voorbede 

Stil gebed 

Onze Vader (nieuwe vertaling)



Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 
Amen.



Mededelingen en collecten 

Collecten: 
1e  Diaconie 
2e  Kerk 
3e  ZWO



Slotlied: Lied 978

Gemeente gaat staan 

Vers 1 en 4 soli 
Vers 2 en 3 gesproken



















Beantwoording zegen  

 



Goede zondag toegewenst!

Zondag 9 augustus  is onze voorganger  
Ds. Bert Altena  

Meer informatie over onze gemeente  
in de Vriezer Post en op  
www. pkn-vries.nl 


