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 Orde van dienst voor zondagavond  
 13 januari 2019 – 19.00 uur 

  

 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied (staande): Psalm 86 vers 4 en 5 

Stil gebed 

Bemoediging en Groet 

Zingen: Lied 517 vers 1 en 3 (hierna gaan we zitten) 

Gebed voor deze dienst 

Schriftlezingen: - Deuteronomium 11 vers 18 t/m 21 en vers 26 t/m 28  
       - Matteus 7 vers 13 t/m 27 

Zingen: Lied 905 vers 1, 3 en 4 

Verkondiging 

Zingen: Uit de bundel Zingende Gezegend van ds. Troost: 
    Lied nr. 270 vers 1 t/m 6 (mel. Lied 248) 

1. De Heer beschut wie bij Hem schuilen, 
Hij is een rots, een zon, een schild, 
een schouder om op uit te huilen, 
een stem die wind en water stilt, 

2. de goede grond van ons vertrouwen, 
een vast en veilig fundament, 
waarop de hoop een huis kan bouwen - 
gezegend wie die schuilplaats kent! 
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3. Want komt de storm en striemt de regen, 
dan valt het huis gebouwd op zand, 
maar is het op de rots gelegen, 
dan houdt het vast en zeker stand. 

4. Wie weet wat ons de tijd zal leren - 
hoe zal ons leven verder gaan; 
op alle paden leeuwen, beren? 
Vlak voor u zal de herder staan! 

5. Begeef u niet op eigen wegen – 
die lopen dood in een ravijn, 
maar laat zijn zorg u tot een zegen, 
zijn woord de weg ten leven zijn. 

6. Houd moed! Al gaat door duizend kuilen 
uw pad niet zó als gij het wilt, 
de Heer beschut wie bij Hem schuilen, 
Hij is uw rots, uw zon, uw schild. 

Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel 

Zingen: Lied 150 A vers 1, 2, 3 en 4 

Dankgebed en Voorbeden 

Inzameling der gaven 

Slotlied (staande): Lied 413 vers 1, 2 en 3 

Zending en Zegen, besloten met het 3x gezongen Amen 

  


