
 

Vooraf dekt DJ de tafel en voorziet dat van commentaar en ‘oefent’ 

G & G nog wat dat gaat over in :  

 

G & G :  Ik heb de deure los 

 

Welkom, kaarsen etc.  (kerkenraad) 

 

Lied om het licht,  melodie : licht dat ons aan stoot  (601) 

3 coupletten 

 

G & G : Votum en groet 

 

Gebed 

 

Lezing 1 :  Jesaja 

 

G&G : the feast ot lord is going on 

 

Lezing 2 : Lukas 14 , 12-24,  

2 maaltijdverhalen onderbroken door G & G 

 

G & G : my soul, magnify the lord of tijdens de overdenking ergens 

 

Lied 388 : voor ieder van ons, een plaats aan de tafel 1-3 

 

Overdenking eindigend bij : 

Lezing 3 Openbaringen 21 : 1-6 

 

G & G  :  One day 

 

Lied 388:  Voor ieder van ons 4 en 5 

 

Mededelingen 

 



Gebed in een lied :  

Melodie ‘hoger dan de blauwe luchten’ of ‘rust mijn ziel uw God is 

koning 

 

Voor de mensen die hier wonen: 

Dat zij hier gelukkig zijn. 

dat ze vrijuit kunnen leven 

en in goede handen zijn. 

 

Voor de mensen zonder woorden, 

ook al roepen zij U niet, 

Gij kent iedereen bij name 

Lieve Heer, vergeet hen niet. 

 

Voor hun vrienden en familie 

Iedereen die naast hen staat 

dat zij altijd mogen weten 

dat Uw hand hen niet verlaat. 

 

Dat zij leven in vertrouwen 

Dat Uw liefde wel voorziet. 

Gij kent toch hun diepste vragen 

Lieve Heer', vergeet hen niet. 

 

Voor de zieken en ontheemden 

Hier dichtbij en ver vandaan 

Voor de mensen hier gekomen 

Om te bidden in uw naam 

 

Dat wij steeds in vrede leven 

Zonder vrede gaat het niet 

Om u zegen en ontferming,  

Lieve Heer vergeet ons niet 

 



Voor de mensen die hier werken: 

om geduld en zorgzaamheid 

en om eerbied voor het leven 

in zijn kracht en kwetsbaarheid. 

 

Mogen wij elkaar nabij zijn 

in geluk en in verdriet; 

en de handen van Uw trouw zijn. 

Lieve Heer', vergeet ons niet. 

 

Ook voor hen die zijn gestorven 

Die van ons zijn heengegaan 

Ook hen willen wij gedenken 

En hen noemen bij hun naam 

 

Dat zij bij u mogen wonen 

Spelen voor uw aangezicht 

In uw huis is plaats voor velen 

Lieve Heer vergeet ons niet 

 

G & G : total praise 

Slotwoorden 

 

Zegenbede 

  

Samen : zegen ons algoede  Lied 415 

 

G & G ; ierse zegen 


