
Orde van dienst – 8 januari 2023, Noordeloos GK 

Welkom door ouderling van dienst 

Aanvangslied – De Nieuwe Psalmberijming 34:1,3,5 – let op: dit is een nieuwere vertaling dan 

Liedboek 2013 (wel dezelfde melodie).  

1. Er gaat geen dag voorbij 

dat ik niet dankbaar voor God zing.  

Kom, deel in mijn verwondering, 

want machtig groot is Hij. 

Ik was op zoek naar Hem,  

riep tot Hem in een zware tijd. 

Hij heeft mij van mijn angst bevrijd. 

Mijn dank geef ik nu stem. 

3. Dien God en heb het goed. 

Een leeuw zoekt hongerig naar buit, 

maar jij komt nooit bedrogen uit; 

jij deelt in overvloed. 

Let op, mijn kind, wees wijs: 

zoek je een prachtig vergezicht,  

een weg die voor je open ligt, 

een mooie levensreis? 

5. Wie roept geeft Hij gehoor. 

Wie moeiten kennen koestert Hij. 

Gebrokenen is Hij nabij; 

vertrapten mogen door.  

Niets blijft Gods kind bespaard, 

toch wordt het steeds door Hem bevrijd. 

De HEER weet van zijn breekbaarheid, 

Hij redt en Hij bewaart. 

Bemoediging 

v.: onze hulp is in de naam van de Heer 

a..: die hemel en aarde gemaakt heeft 

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

a.: en niet laat varen het werk van zijn handen 

Groet 

v.: Genade is er voor ons, en vrede, van God onze vader, en van Jezus Christus onze Heer, in de 

eenheid met de Heilige Geest. 

a.: Amen 

 

Uitleg thema 



Gebed om ontferming 

Loflied – lied 518:1,4,6,7 ‘Hoe helder staat de morgenster’ 

Kindermoment / kaars aansteken 

Kinderlied – ‘We gaan voor even uit elkaar  …’ 
 

Gebed bij de opening van het Woord 

Schriftlezing Oude Testament: Exodus 3:1-15 

Lied – lied 362:1,3 ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gaat’ 

Schriftlezing Nieuwe Testament: Johannes 15:9-15 

Lied Psalm 62:1,3 ‘Mijn ziel is stil tot God mijn Heer’ 

Verkondiging  

Lied (onder het naspel komen de kinderen terug): Hemelhoog 460 ‘Hoe wonderlijk mooi is uw 

eeuwige naam’ – tekst en muziek is hier te downloaden: https://www.sela.nl/liederen/103/ik-zal-er-

zijn.html 

Aankondiging collecte bij uitgang 

Gebeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader 

Slotlied LB 280:1,2,3,4,5,6,7 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ 

Zegen (met gezongen Amen) 
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