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Orde van dienst voor zondag 5 februari 2023 – 09.30 uur 

 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
we gaan staan 

 
Eerste psalm: Psalm 100 vers 1 en 2 
 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 
 
Antwoordpsalm: Psalm 100 vers 3 en 4 
 
we gaan zitten 

 
Gebed om Gods ontferming 
 
Samenzang: Psalm 139 vers 1 en 14  
 
Glorialied: O licht uit licht, uit God geboren (mel.lied 908) 

 
O licht uit licht, uit God geboren, 
o ster die niet voorgoed verdwijnt, 
gij dageraad, gij ochtendgloren, 
o morgenrood, Gij zon die schijnt – 
de deuren van de nacht gaan dicht, 
Christus, Gij zijt ons licht! 
 
O rots, o steen waar wij op bouwen, 
o aarde die niet zal vergaan, 
Gij zijt de grond van ons vertrouwen, 
het fundament waarop wij staan; 
als alles wankelt, zwaar belast, 
staan wij op U, rotsvast. 
 
O lichtend vuur, o levend water, 
o vaste grond, stralende zon, 
Gij spreekt en zie: het is, het staat er – 
van al wat leeft zijt Gij de bron! 
Aan U, o einde en begin, 
ontleent ons leven zin. 
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 Kinderen in de Kerk 

https://www.youtube.com/watch?v=Ax_f9sx6OjU  

 
Samenzang: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 
 
De kinderen nemen het licht mee en gaan naar de kindernevendienst 
 
Lezing uit het oude Testament: Exodus 3: 1 - 15 

 

Samenzang: Lied 723 vers 2 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Samenzang: Opwekking 770 Ik zal er zijn…. 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn' 

Een boog in de wolken als teken van trouw 
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet 
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet 

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij 
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 

Dank en voorbeden 

 

Afkondiging collecten (bij de uitgang) 

 

Uittocht lied: Lied 512 vers 3, 4 en 6 

 

Wegzending en zegen 

    
Orgelspel 

https://www.youtube.com/watch?v=Ax_f9sx6OjU

