
 
 
 
 

ORDE VAN DIENST 
 

Zondag 6 januari 2019 
 
 

 
‘Het offer van Abraham, een nieuwjaarsdienst over de toekomst’ 

 
 
 
 
Voorganger ds. Willemijn van Dijk – Heij, organist Jan Geursen, ouderling 
Gert Dannenberg, diaken John Helsloot 
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Voor het eerst hier in de kerk? Welkom! We hopen dat u snel uw weg 
zult vinden in deze gemeente.  

 
 
 
VOORBEREIDING 
 
Inleidend orgelspel  
 
Welkom 
 
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen 
          We gaan staan 
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer, 
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 
Gebed van toenadering 
Voorganger: .....  

 eeuwige God, wees ons genadig 
Allen: EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN. 

 
Zingen:  lied/psalm 62: 1 en 5 ‘Mijn ziel is stil tot God mijn Heer’ 
         We gaan zitten 

           
Gebed om ontferming en loflied 

 
Diaken: Laten wij de Heer aanroepen voor de nood van de wereld … 
Zingen: lied 299e    

 
Lied met de kinderen: lied 288 ‘Goedemorgen welkom allemaal’ 
De kinderen mogen na het lied naar de kindernevendienst 
 
HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 

 
Voorganger: De Heer zal bij u zijn. 
Allen: DE HEER ZAL U BEWAREN. 
Voorganger: Laten we bidden 
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Eerste lezing: Genesis 22: 1-8 
 
Zingen: lied 943: 1 en 4 ‘God gaat zijn ongekende gang’ 
 
Tweede lezing: Genesis 22: 9-19 
 
Zingen: lied 943: 5 en 6 ‘Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin’ 
 
Verkondiging 
 
Zingen: ‘Wij leven van verwondering’ 

 
 
2.  Wij leven dwars door vragen heen, met tere zekerheden, 

dat ondanks vóór- en tegenspraak hier kwetsbaar wordt beleden,  
dat er een hand is die ons draagt dat er een stem is die ons vraagt 
dat God deelt in ons heden.  

 
3. Wij leven het mysterie uit, de waarheid, ongemeten, 

dat al ons denken bovenuit, in ons een heel diep weten, 
weet dat een hand ons leven draagt,  
dat er een stem is die ons vraagt, die ons een God wil heten.  
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GEBEDEN EN GAVEN  
  

Dankgebed, voorbeden en stil gebed en Onze Vader 
De voorbeden worden steeds besloten met: zo bidden wij U samen:  

 
Allen:  
 
Mededelingen en bloemengroet 
 
Inzameling van de gaven 

1. De collecte van vanmorgen is voor diverse projecten in de 
zending. Dit zijn projecten die niet vallen onder de 
zendingscollecten van Kerk in Actie. U moet dan denken aan 
ondersteuning van een ziekenhuis, kindertehuis, waterprojecten 
e.d. in de ontwikkelingslanden. 

2. Voor de toekomst van de kerk 

Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven met de app ‘Givt’. Volg 
de aanwijzingen van de app en haal uw telefoon langs de metalenknop aan de 
zijkant van de collectezak. 

 
Slotlied: lied 425 ‘Vervuld van uw zegen’ 
 
Zegen  
  
 
Allen:      A - MEN. 
 
Uitleidend orgelspel  
 
 

Mededeling 
Na afloop van deze dienst is er de gelegenheid om iedereen een goed nieuw jaar 
te wensen. Er is koffie, thee, glühwein en chocolademelk. Van harte welkom! 


