
Zondag 22 januari 2023 Noordeloos 18.30 
uur  

Waar ben ik in hemelsnaam mee bezig?! 

- klokgelui en orgelmuziek ter verwelkoming en 
voorbereiding 

- woord van welkom  
- staande samenzang: Psalm 92: 1,2 

- stilte \ bemoediging \ groet 
- Waar zijn wij mee bezig? Plv bidden:  
- https://www.youtube.com/watch?v=2pTUcYl4ka8 – Orpheus Ukraine song 

- Twee kanten van een medaille – ‘t is maar hoe je kijkt... 
- Lied 413 Grote God wij loven U  
– over roeping: Huub Oosterhuis (foto boek) 
– gebed: Lied 362: 1,2 Hij die gesproken heeft... 
– Delen uit Prediker 4 en 12 en eerste indrukken  
– Ontmoeting onderweg: Omer Gielliet 
https://www.youtube.com/watch?v=Tf9zyXpEuQk en daarna foto 1 

–  Levenslang leerling: Matteüs 4: 18-22 en woorden daarbij 
–  Lied met voetstappen: 531 Jezus die langs het water liep (Ad den 
Besten foto 2)
- Bij het lied van Frances Ridley Havergal (foto 3) en daarna zingen: Lied: 912 

- Wie schrijft die blijft…. 
- Collecte, gebeden, stilte  
- Over Sytze de Vries (foto 4) 

- nieuw lied: Als Christus’ woorden waarlijk in ons wonen   

Voor Erick Versloot, 25 jaar vdm (wijs Gezang 312 LvdK Bastiaans) 

1. Als Christus’ woorden waarlijk in ons wonen, 

 ontspringt in ons een klare bron 

 voor al wie leeft onder de zon. 

 God zelf zal ons, die onze liefde tonen, met liefde lonen. 

 

2. Zijn Christus’ woorden ons niet voorgezongen 

 door wie ons ooit zijn voorgegaan,  

 die als een wolk rondom ons staan? 

 Nu klinkt het lied waarmee zij ons doordrongen op onze tongen. 

 

3. Wanneer wij anderen te drinken geven 

 wordt ook de eigen dorst gelest. De liefde leren wij het best 

 wanneer wij anderen de liefde geven om van te leven. 

 

4. Wanneer wij God als Schepper willen eren, 

 is het aan ons in deze tijd met alle ziel en zaligheid 

 zijn schepping als geschonken te waarderen en te beheren. 

 

5. Geef, God, dat wij elkaar uw wegen wijzen 

 met bidden en gezang dit lieve leven lang, 

 en dan als pelgrims samen verder reizen en zo U prijzen! 

 

Zegen + https://youtube.com/watch?v=d48-qbcovVY internationaal zegenbede   

https://www.youtube.com/watch?v=2pTUcYl4ka8
https://www.youtube.com/watch?v=Tf9zyXpEuQk
https://youtube.com/watch?v=d48-qbcovVY


, orgelspel, koffie/thee en het boek is beschikbaar 


