
Zondag 8 november, BuitenGewone dienst 
Ouderl.: Henk Jentink 
Lector: Frieda Brinkman 
Koster: Ge Dingerink 

 
Thema: “Hoop voor de Wereld”. 
 
 
 
Voor de dienst: 
Lied: Hoop in mij – Reyer;       (4 min. 17 s.) 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=15rZZ5HLSxo&list=OLAK5uy_k8IZBEJ2IXCfqN_LjOsSo5ot9Ez9Ya
DnA  

 
Lied: Met open armen – Schrijvers van Gerechtigheid;    (3 min. 17 s) 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=JgfYcKyv61Q 
(geen beeld, wel tekst) 
 
Welkom (om 10.00 uur) 
Openingswoord 
 
Lied: Speeltuin, Rolf Sanchez;       (3 min. 15 s.) 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=-vyZfArJSjs 
(geen beeld, wel tekst) 
 
Door de kale lege straten hangt de stilte in de lucht. 
Ik kan de vogels horen praten. Ze zijn zich nergens van bewust,  
Van de ademende zorgen door de longen van ons land. 
Niemand loopt meer hand in hand. 
 
Refr. 
Morgen zal het beter zijn. 
Morgen is de reden. 
Nu doet het nog even pijn 
Maar dat kunnen we delen. 
 
Voor je opa of je oma, voor je broertje of je zus 
Voor je vader of je moeder, voor de mensen in de bus 
Samen voor het leven in het mooie Nederland. 
Niemand loopt meer hand in hand. 
 
Refr. 
 
Morgen zal het beter zijn. 
Morgen is de reden. 
Want alles gaat een keer voorbij. 
 
Met je opa of je oma, met je broertje of je zus 
Iedereen weer hand in hand in het mooie Nederland. 
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Lied: Stil – mijn ziel wees stil, Opwekking 717     (5 min. 9 s.) 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=-Wt1F29MhTg,  
(ingeleid door Klara van den Bosch) 
 
Gebed – (door Jannie Gelderman) 
 
Lied: Hoor jij de vogels fluiten - Christiaan Verwoerd;   (4 min. 19 s.) 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ngZeLwK9y-c 
(ingeleid door Jolande) 
 
Lied: You say van Lauren Diagle;      (4 min. 25 s.) 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=pHxfOGX9Rsw 
 
Kindermoment: Lied: You Raise me up, Marjolein (12 jr.)  (4 min. 49 s) 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=GF16tYGymHM 
 
Bijbellezing:  - Psalm 31: 25  (door Frieda Brinkman) 

- Lucas 8: 22-25  
 
Korte overdenking (door Remko Veldman) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lied: God van Licht, Opw. 807;       (5 min. 34 s.) 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=70x35Mvd-pU 
(ingeleid door Jannie Gelderman) 
 
Gebeden 
 
Collecte 
 
Lied: Hoe groot zijt Gij! – Kees Kraayenoord;     (4 min. 35 s.) 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=JuB3Hc55U2A  
 
Zegen 
 
Bij het naar buiten gaan: 
Lied: Glorie heeft een naam, Sela      (6 min. 31 s.) 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=6Fq4X6svLxI 
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