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Ds. Hans Schipper gaat met emeritaat. 

 

Zondag 15 januari, nemen wij afscheid van hem in een  
feestelijke dienst in de Grote kerk van Dalfsen. 
‘Door de liefde van God aangeraakt’ 
Aanvang: 14.30 uur. 
Organist: Gerrit Hoving    Lectrix: Herma Nap- Borger  
Medewerking: projectkoor o.l.v. Wim van Lenthe 

• Orgelspel 

• Welkom en mededelingen 

•  Intochtslied: ‘Dit huis een herberg onderweg’( mel. Ps.84 ) 

  

  Dit huis, een herberg onderweg 
  voor wie verdwaald in heg en steg 
  geen rust, geen ruimte meer kon    
  vinden, 
  een toevluchtsoord in de woestijn 
  voor wie met olie en met wijn 
  pijnlijke wonden liet verbinden, 
  dit huis, waarin men smarten deelt, 
  weet hoe Gods liefde harten heelt. 

    Dit huis, met liefde opgebouwd, 
  dit gastenhuis voor jong en oud, 
  ligt langs de weg als een oase; 
  hier kan men putten: nieuwe kracht, 
  hier is beschutting voor de nacht, 
  hier is het elke zondag Pasen! 
  Gezegend al wie binnengaat 
  en hier zijn lasten liggen laat. 

  

• Stil Gebed - Bemoediging - Groet. 

• Zingen: lied 833 ‘Neem mij aan zoals ik ben’ ( 3x) 

• Gebed om de nabijheid van God 

• Zingen: lied 463: 1, 2( vrouwen), 3, 4(mannen) en 5.  ‘licht in onze ogen’. 

• Tijd voor de kinderen en Lotje 

• Zingen: ‘liefde is blij zijn’ 
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Liefde is blij zijn, een arm om je heen, 

liefde is lachen, is nooit meer alleen, 

liefde is luist’ren, de woorden gaan door, 

liefde is fluist’ren, heel zacht in je oor. 

 

Liefde is lopen, mijn hand in jouw hand, 

liefde is hopen, is gaan langs het strand, 

liefde is amen, is wolken, is wind, 

liefde is samen, is spelen als kind. 

 

Liefde is zingen en is wit en is groen, 

liefde is zacht, is een kus in ’t plantsoen, 

liefde is leven, je ademt weer op, 

liefde is geven, is leven met God, 

liefde is geven, is leven met God.

 

• Kinderen naar eigen viering  

• Lezing: Efeziërs 3: 14-21 

• Zingen: lied 793 1 en 3 allen; 2 koor   ‘Bron van liefde, licht en leven’

• Overdenking. 

• Projectkoor zingt ‘Ubi caritas’ 

• Wij belijden ons geloof en zingen daarna lied 713: 1 en 5 allen; 2 koor        

                                                                      ‘Wij moeten Gode Zingen’                              

 

 

• Gebeden,  met als acclamatie lied 368c   

 

• Collecte doelen 

• Slotlied : lied 1014 ‘Geef vrede door van hand tot hand’, 1,3,5 allen; 2,4 koor.

• Zending en Zegen :  
                       lied 430 ‘Bevelen wij elkaar in de hoede van de eeuwige’   
    

 

 

Nog even blijven….. 


