
Orde van dienst voor de morgendienst op zondag 13 november 2022 in de 
G.K. te Noordeloos

Voorganger: ds. E.H. Egberts (ontmoetingskerk Rijssen)

Welkom
We zingen: NLB280: 1.4.
Stilte – aanvangswoord en groet
We zingen nog staande: NLB280: 5.6.7.
Gebeden
We zingen: Psalm 62: 1.
Leefregel
We zingen: Psalm 62: 5.

Gebed
De kinderen mogen naar voren komen om het licht op te halen
We zingen: ‘We gaan voor even uit elkaar’
De kinderen gaan naar hun nevendiensten
Schriftlezing (NBV2021): uit Genesis 32: (lector)

23Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok overstak op een 
doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee 
bijvrouwen en zijn elf zonen. 24Nadat hij hen over de rivier had geholpen, 
bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. 25Maar zelf bleef hij 
achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de dag 
aanbrak. 26Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, 
raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte Jakobs heup tijdens die 
worsteling ontwricht. 27Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al 
dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’

We zingen: NLB25a: 1.2. (melodie Psalm 130)

Schriftlezing (vervolg)

28De ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij. 29Daarop 
zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt 
met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.’ 30Jakob vroeg: 
‘Zeg me toch uw naam.’ Maar hij kreeg ten antwoord: ‘Waarom vraag je 
naar mijn naam?’ Toen zegende die ander hem daar. 31Jakob noemde die 
plaats Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met God en toch is 
mijn leven gered.’ 32Zodra hij bij Penuel was overgestoken, ging de zon 
over hem op. Jakob liep mank.

We zingen: Opwekking 180/Hemelhoog 570

1.Bron van licht en leven,



wij aanbidden U.
Onze God voor eeuwig,
Heer, wij danken U.

Laat de zon van Uw gerechtigheid,
opgaan over ons leven
en wij zien U in Uw heerlijkheid,
halleluja.

2.U bent onze Vader,
wij aanbidden U,
U geeft ons genade,
Heer, wij eren U

Laat de zon van Uw gerechtigheid,
opgaan over ons leven
en wij zien U in Uw heerlijkheid,
halleluja.

3.U bent onze Koning,
wij aanbidden U,
U wilt bij ons wonen,
Heer, wij prijzen U

Laat de zon van Uw gerechtigheid,
opgaan over ons leven
en wij zien U in Uw heerlijkheid,
halleluja.

Verkondiging
We zingen: Psalm 146: 3.
Voorbede en dankgebed, gebedsstilte, Onze Vader
Slotlied: NLB704: 1.2.
Zegen


