
Orde van dienst, zondag 29 januari 2023, Vierde na Epifanie, Ontmoetingskerk Noordeloos 

Voorbereiding 

- muziek 

- welkom door ouderling van dienst 

- aanvangslied: Psalm 37:2  (psalm van de zondag) (‘Verlustig u, mijn ziel, in God de Here’) 
 
- verstilling 

- bemoediging en dempelgebed 

V: Onze hulp in de Naam van de HEER, 
G: die hemel en aarde geschapen heeft, 

V: die trouw is aan al wat leeft 
     en die niet loslaat wat zijn Hand begon. 
G: Amen 
V: De Heer zij met u 

G: en de Heer zij met uw geest. 
V: Laat ons bidden …. 
    … door Jezus Christus onze Heer 
G: Amen 

- gesproken kyriegebed 

- aansluitend gezongen kyrië en gloria:  
Gezang 299 E (I: mannen, II: vrouwen, I en II: allen 

Dienst van het woord 

- zondagsgebed 

- gesprek met de kinderen, gevolgd door ‘We gaan voor even uit elkaar …’ 

- schriftlezing(en), gevolgd door lied(eren) 
Profetenlezeing voor deze zondag: Sefanja 3:9-13 
Zingen: Gezang 175: 1 en 2 (‘Wij hebben een sterke stad’) 
Evangelilezing voor deze zondag: Matteüs 5:1-16 

Zingen: Geaqng 996 (‘Om eenvoudigen van geest’) 

- uitleg/verkondiging  ‘Gelukkig zijn jullie…’ 

- lied (onder het naspel komen de kinderen terug) 
Gezang 838 (‘O grote God, die liefde zijt’) 

Dienst van het antwoord 

-  tijd voor gebed 

- aandacht voor de gaven, jongsten uit de oppas 

- slotlied ; Gezamg 425 (‘Vevuld van uw zegen’) 

- zegen (met gezongen Amen als antwoord) 

- muziek 



Tekst van KND lied: 

 
We gaan voor even uit elkaar 
en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God, 
op Hem zijn wij gericht. 

Wij geven Gods verhalen door 
en wie zich openstelt, 
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 

Straks zoeken wij elkaar weer op 
en elk heeft zijn verhaal. 

Het licht verbindt ons met elkaar: 
het is voor allemaal. 

 

 


