
Orde van dienst zondag 5 januari 2020 

Lied voor de dienst: O God van hemel, zee en aard’ (evangelische 
liedbundel 162) vs. 1, 4 en 9 

O God van hemel, zee en aard, 
Gij zijt ons loflied eeuwig waard! 
O liefde, nooit geëvenaard: 
Gij gaaft het al. 
 
Gij daaldet van uw hemeltroon, 
Ontvingt der wereld smaad en hoon; 
Gij gaaft uw eengeboren Zoon! 
Gij gaaft het al. 
 
O Gij, die onze Schepper zijn, 
Wie gans ons hart is toegewijd, 
Verleen ons uw barmhartigheid, 
Gij gaaft het al. 
 
Welkom en mededelingen 

Psalm van de intocht: Psalm 90, vs. 1 en 8 

Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 

Antwoordlied: Psalm 90a, vs. 4 en 6 

Gebed om ontferming 

Samenzang: lied 513, vs. 1, 3 en 4 

Inleiding: Ongemakkelijke teksten? 

Samenzang: lied 162, vs. 1 en 2 

Kinderen in de kerk 

Samenzang: We gaan voor even uit elkaar… 

Wij 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. 

 

Lezingen: Genesis 1, 1-3 en Johannes 1, 1-5 

Samenzang: lied 154b, vs. 1, 2 en 4 

Uitleg en verkondiging: De geboortekaart van de wereld! 

Orgelspel 

Samenzang: (Opwekking 687, vs. 4) tijdens het naspel komen de 
kinderen weer de kerkzaal binnen) 

Heer toon mij uw plan  
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt  
Als ik de weg niet weet  
de hoop opgeef 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 

toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 

Dank en voorbeden 

Inzameling der gaven 

Uittochtslied: lied 978, vs. 1 en 4 

Wegzending en zegen 

                                 3x Amen 

 


