
Startzondag 2019,  15 september: Gasthuiskerk 

Voorgangers: Ds. Hans Ariesen 

Vertellers: Gelske Sieperda 

                  Linda Wind 

Lector:   

Organist:  

Thema: “Een goed verhaal” 

Orgelspel 

Zingen voor de dienst: 802: 1, 2,5 

Welkom, mededelingen. Stil gebed 

Zingen: Psalm 78: 1, 2 

Bemoediging en groet 

Zingen: 288 

Inleiding jaarthema 

Gebed van toenadering 

Zingen: AWN. 1, 29: “Komt laat ons vrolijk zingen” 

Komt laat ons vrolijk zingen, 

tot God die alles schiep, 

die bloemen, vissen, vogels, 

uit niet tot leven riep. 

Met nevels als een sluier, 

de groene aarde tooit, 

zijn dauw als vreugdeparels, 

over de velden strooit. 

 

Die heuvels schiep en dalen, 

waar hij de aard' betrad; 

die zon en maan en sterren, 

tot licht gaf op ons pad. 

Looft hem die ook de mensen, 

tot vreugd geschapen heeft 

en die ons onze schulden, 

om Jezus' wil vergeeft. 



 

O God die ons in Christus, 

een machtig Vader zijt, 

verlos ons van het kwade, 

nu en in eeuwigheid. 

Leer ons als kind'ren leven  

en spelen in uw hof 

en met de eng'len zingen, 

uw glorie en uw lof.  

Gebed om de HG  

Verhaal voor de kinderen: Naäman, melaats (2 Koningen 5) 

Orgelspel,  Kinderen naar KND 

Verhaal voor de Tieners: Tien melaatsen (Lucas 17: 11-20) 

Orgelspel, Tieners naar tienerdienst 

Lezen: “Begrijp je wat je leest?” (Handelingen 8: 26-38) 

Zingen:345 

Verkondiging: (Ps. 66: 5 en 1a)  

  “Kom en zie de werken van God.  Zijn daden vervullen de mens met ontzag.       

   Kom en hoor wat ik wil vertellen, ieder die ontzag heeft voor God.” 

Zingen: 313: 1, 3, 4 

Pastorale mededelingen 

Gebeden 

Collecte                                           

Zingen: Geloofsbelijdenis  

(melodie: Evang. liedboek 357, “Vreugde , vreugde, louter vreugde) 

1. Want wy leauwe yn in Heit 

dy’t eartiids alles makke hat. 

Wolken, blommen, bisten, 

minsken, neat fergetten, elk syn plak. 

 

Refrein: 



Al wat libbet, sil it leauwe elkenien dy’t giet nei Him. 

om syn namme heech te priizjen yn it nij Jeruzalim. 

2. En wy leauwe yn de Soan 

dy ‘t berne waard yn Bethlehim 

stoarn oan ‘t krús, begroeven, opstien 

en men heart dan wer syn stim. 

Refrein: 

3. En wy leauwe yn ‘e Geast 

dy ‘t kommen is op ‘t Pinksterfeest 

dy wol wenje yn ús herten 

hjoed en moarn ús libben lang. 

Refrein: 

Zending en Zegen: Amen 

Zingen: 425 

Mededelingen, verdere programma 

Afsluiting: 

Organist: 

Muzikale ondersteuning: De Gasthuis band 

Zingen: Opw. 574 “Heer U bent welkom” (Met de band) 

Welkom, Bemoediging, Gebed 

Zingen: 837: 1, 3,4  

Terugblik op start- weekend 

Zingen: Opw. 626 “Prachtige God“ (met de band) 

Gedicht (door lid startdienst commissie) 

Gebed 

Zingen: 422 

Zegen 

Zingen: Opw. 488 “De kracht van Uw liefde” (Met de band) 


