
Orde van dienst voor zondag 1 januari 2023 
  PG Driel / Vloedschuurgemeente Heteren 

 

 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Moment van stilte 
 
Openingslied:  274 
  
Bemoediging en groet 

V: Onze hulp is in de naam van de HEER 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V:  Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A:  en niet loslaat het werk van zijn Handen. 
  
V: Genade zij u en vrede 
 van God, onze Vader en  
 onze Heer, Jezus Christus, 
 door de Heilige Geest 
A: amen 

 
Drempelgebed 



Lofprijzing:  154b: 1,8,9,10 
 
Psalm gezongen en gelezen: Psalm 8 
Zingen:    8a:1 
Lezen:   psalm 8 
Zingen:    8a:6 
 
Schriftlezing  Numeri 6: 22-27 
 
Zingen:   415: 3 
 
Schriftlezing  Handelingen 4:8-12 
 
Zingen:    512:1,2 
    
Lezing   Lucas 2:21 
 
Zingen:   512:3, 6,7 
 
Overdenking 
 
Orgelspel 
 
Lied:    499 
 
Gebeden 
 
We zingen als gebed– ”Wees met ons alle dagen van dit jaar” ([tekst: 
ds. R. Kleijer, mel. 247) 
 
1. Wees met ons alle dagen van dit jaar. 
Draag ons persoonlijk, draag ons met elkaar. 
Draag deze wereld, houd haar in uw hand, 
breng tussen ons uw Koninkrijk tot stand. 



2. Wees met ons alle dagen, ieder uur. 
Leg in ons hart de vonken van uw vuur, 
dat wij met licht en warmte voor elkaar 
uw mensen zijn ook in dit nieuwe jaar. 
 
3. Wees met ons door het hele leven heen, 
door vreugde en verdriet; U weet als geen 
wat ons beweegt en wat ons bezig houdt. 
Dank voor dit jaar dat U ons toevertrouwt. 
 
4. Wees met ons op de wegen die wij gaan, 
wijs ons daarbij de juiste richting aan. 
Houd ons op koers naar het Beloofde Land, 
dat niet uw schepping in de chaos strandt. 
 
Collecte 
 
Slotlied:   Het lied van Gods Naam   

(Geroepen om te zingen 236   mel. 650) 
 

1.God heeft zijn Naam gezegd: Ik zal er zijn voor jou 
Hij gaat met je op weg, Hij blijft je eeuwig trouw. 
 
3.God heeft zijn naam gezegd, wij weten wie Hij is, 
Je komt weer tot je recht, Hij maakt geschiedenis. 
 
6. God heeft zijn Naam gezegd, wij nemen Hem ter hand 
Wij gaan met God op weg, 
Hij staat aan onze kant. 
 
 
Wegzending en zegen ( door allen ‘beaamd’ ) 
 
orgelspel 


