
Ordening van de  dienst van de protestantse gemeente “De 
ontmoeting” in Kats op zondag 17 juli 2022 om 9.30 uur. 
Voorganger is Frans van der Heijde uit Zoutelande. 
Het thema is: “Me ebbe aol wat…!” Anja Kopmels zingt enkele 
liederen. 
 

    

 
Vóór de dienst zingt Anja Kopmels 
 
 
Woord van welkom, waarna de gemeente gaat staan. 
 
Lied van de intocht –“God van aole mensen”  ( melodie: “Land of hope 
and glory”)  
    

God van aole mensen, Redder in de noôd 
God vervult mien wensen, leven in de doôd 
God die oort ons bidden, God zie nè ons om 

God, kom in ons midden, Here Jezus kom ( 2x ) 
 

God, die deu zien leven aoles overwon 
God wil vreugde geve, die mee Paese begon 

Luuster nè ons bidden, heef ons moed en kracht 
God, kom in ons midden, God die ik verwacht ( 2x ) 

 
 
 
Gebed om Gods aanwezigheid -waarna allen gaan zitten- 
 

Zingen Lied 139: 1 en 14 
 

Anja Kopmels zingt  
 
Schriftlezing: 2 Koningen 20:  1 t/m 6 en 12 t/m 19 
 
Zingen Lied 838: 1 en 2 
 
Overdenking: “Me ebbe aol wat” 
 
Zingen: Geloof, hoop en liefde ( melodie “Gelukkig is het land..”) 



 
Wij leven in geloof, de oude zekerheid 

De brug over de kloof naar Gods barmhartigheid 
We zoeken geen bewijs, geloven als een kind 

Het Woord is ons tot spijs, dat ons met God verbindt 
 

We leven in de hoop, die Jezus ons weer geeft 
Die onze levensloop compleet veranderd heeft  

Hoop die weer uitzicht biedt op licht in duisternis 
Hoop, die een uitweg ziet als er slechts wanhoop is. 

 
In liefde leven wij, ontvangen van de Heer 

Zijn liefde maakt ons vrij en redt ons, keer op keer 
Waar hoop en geloof zijn, zet liefde toch de toon 

Zo klinkt steeds het refrein: de liefde spant de kroon. 
 

 
 

Gebeden en gaven 
  

Dankgebed 
 
 
Anja Kopmels zingt 
 

Slotlied –   “Concert” ( melodie: “Rijst op, rijst op voor Jezus” ) 
 

Het orgel strooit zijn klanken, trompetten sluiten aan 
Concert om God te danken voor wat Hij heeft gedaan 

De luit komt nu ten leven, cimbalen vieren feest 
Om lof en eer te geven aan Vader, Zoon en Geest. 

 
Een koor van nachtegalen klinkt in de schemering 

De lijster blijft herhalen lied van verwondering 
De laatste strofen klinken, een lied zonder één woord 
De eerste sterren blinken, dan klinkt het slotakkoord 

 
Als leven een concert heet, is God de dirigent 

Dan is er slechts Eén die weet, die de muziek wel kent 
Wij mogen vast geloven dat Hij de maat blijft slaan 

Zijn liefde zal niet doven, maar blijft eeuwig bestaan. 



 
 

Zegenbede, beantwoord met het zingen van een variatie op Lied 416: 
 

Hae mee God de êle zeumer deu 
Of je werkt of uut mag ruste 
Tuus bin of an vère kusten 

Hae mee God de êle zeumer deu. 
 

Ga met God de hele zomer door 
Of je werkt of uit mag rusten  

Thuis bent of aan verre kusten 
Ga met god de hele zomer door. 

 
Collecte bij de uitgang? 

 
 
 

Na afloop is er koffie, thee of fris en is er gelegenheid om nog wat na te 
praten. 

 


