
 
22 september 2019 
 
We gaan deze dienst stilstaan bij psalm 138. Een dankpsalm.  
De dichter heeft iets goeds ervaren en spreekt tegenover God dank en lof uit.  
Kunnen wij die beweging meemaken in onze tijd? 
Of spreken we liever van ‘eigen verdienste’? 
Waar ben jij dankbaar voor?  
 
In de dienst maken we ruimte voor dank- en lofliederen.  
We gaan lekker zingen!  
Cor van Kooten bespeelt het orgel,  
ds. Karolien Zwerver gaat voor.  
 
Er is kindernevendienst en oppas. 
 
Wees welkom in Open Hof, de Zuid 2 Dronten  
We beginnen om 9:30uur. 

  
Aanvangslied: psalm 84 vers 1 en 3 
Stilte  
Bemoediging  
Kind van de zondag steekt kaarsen aan en opent de Bijbel  
Inleiding op de dienst  
Gebed 
Lofzang:  lied 875  

lied 705 vers 1 en 3 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
Moment met de kinderen  
Kinderlied: lied 887 vers 1 en 3  
Lezing: Psalm 138 (Bijbel in Gewone Taal) 
Zingen: psalm 138 vers 1 
Overdenking  
Kort moment van stilte: Waar ben jij dankbaar voor?  
Lofzang: Aan U Vader, alle glorie  
Uit: Het liefste lied van overzee  
Melodie: lied 103c 
 
Aan U, Vader, alle glorie  
om het lichten van uw trouw 
die met vrede uit de hoge 
onze aarde nieuw bedauwt 
U de ere, U de glorie  
zon die ons in leven houdt  
 



Om de zoon u alle glorie  
woord van eer ons toegezegd 
Vleesgeworden vriend en naaste 
ons tot brood voor onderweg 
U de ere, U de glorie 
woord op onze tong gelegd 
 
Door de Geest U alle glorie  
die als lofzang in ons leeft 
en als nieuwe wind de aarde 
eenmaal haar gelaat hergeeft 
U de ere, U de glorie  
adem die in mensen leeft 
 
Lofzang: lied 985 vers 1 en 3 
 
(pastorale) Mededelingen 
 
Gebeden, stil gebed, Onze Vader  
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 
 
Collecten  
Slotlied: Lied 634  
Zending en zegen met gezongen ‘amen’.  
 
 
 
 


