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Orde van dienst  voor zondag 23 januari 2022 – 09.30 uur 

 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Samenzang: ‘Vrede voor jou’ (mel. ‘Kom nu met zang’ Valerius) 

 
1. Vrede voor jou, hierheen gekomen 
zoekend met ons om mens te zijn. 
Jij maar alleen, jij met je vrienden, 
jij met je last, verborgen pijn. 
Vrede, genade, God om je heen, 
vergeving, nieuwe moed, voor jou en iedereen! 
 
2. Niemand komt hier, vrij van het kwade, 
niemand gaat hier straks weer vrijuit. 
Niemand te veel, niemand te weinig, 
niemand te groot, geen één te klein. 
Dit wordt verbeeld in woord en gebaar, 
tot ooit en overal wij leven met elkaar. 

 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 
 
Samenzang 

 
3. Gij die ons kent, Gij die ons aanvoelt, 
Gij die de hele wereld draagt. 
Kom naar ons toe, leer ons te leven, 
help ons te zien wat ieder vraagt: 
Tijd om te leven, kans om te zijn, 
een plek om nu en ooit, gezien, aanvaard te zijn! 

 
Gebed om ontferming voor de nood van de wereld 
 
Samenzang: ‘Heer, ontferm U over ons’ - Lied 413 vers 3 
 
Glorialied: ‘Neem mij aan zoals ik ben’ -  Lied 833 (Eng. en Ned.) 
 
De tien woorden 
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Samenzang: ‘Heer, wijs mij Uw weg’  - Opwekking 687 
 
Heer, wijs mij Uw weg 
en leid mij als een kind, 
dat heel de levensweg, 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt, 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 
 
Heer, leer mij Uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg, 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op Uw weg, 
de weg die eeuwig is. 

 
Kindernevendienst online 
  - Ken je dit verhaal?  
 - Digitaal vertelliedje            
    https://www.youtube.com/watch?v=E2cu_EaAi7o 
 
Bijbellezing: Genesis 6: 5-14,  7: 1-5 en 10, 23 
 
Samenzang: ‘Noach’ uit: ‘Alles Wordt Nieuw’ 1,3 

 
Het water steeg wel hoog, maar wonder boven wonder,  
ging Noach niet ten onder, de ark alleen bleef droog,  
de ark alleen bleef droog.  
 
De dieren gingen mee, de grote en de kleine,  
met Noach en de zijnen. De dieren twee aan twee, 
de dieren twee aan twee.  
 
Zij dreven maanden rond. Toen ging het water zakken,  
de duif vond groene takken, de ark liep aan de grond,  
de ark liep aan de grond.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=E2cu_EaAi7o


3 

 

De aarde was er weer. En mens en dier mocht wonen  
onder de groene bomen, in vrede met de Heer, 
in vrede met de Heer.  
 
De regenboog staat hoog, als teken voor de volken,  
Gods woorden te vertolken: het land, het land blijft droog,  
het land, het land blijft droog. 
 

Overdenking 
 
Samenzang: ‘Door de wereld gaat een woord’ - Lied 802 vers 1, 2 , 4 
 
Dankgebed en Voorbeden 
 
Uittochtslied (staande): Psalm 136 vers 1, 3 en 12 
 
Wegzending en Zegen 
   met 3x gezongen ‘Amen’ 
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