
ORDE VAN DIENST
25 september 2022

‘De vierde zondag in september’

» Zingen: Psalm 121: 1 en 3 
(uit de Nieuwe Psalmberijming) 

1. Mijn ogen kijken naar omhoog.
Ik zie de bergen staan,
daar komt mijn hulp vandaan,
daar houdt de HEER mij in het oog;
Hij maakte en bewaarde
de hemel en de aarde.

3. De HEER zal steeds je helper zijn;
zijn schaduw, zo dichtbij,
blijft aan je rechterzij.
De zon en maan doen je geen pijn.
De HEER zal alle dagen
en in de nacht jou dragen.

» Bemoediging en groet
» Zingen: Psalm 121: 4 

(uit de Nieuwe Psalmberijming) 
4. De HEER bewaart je voor het kwaad.
Je ziel, je leven zal
bewaard zijn, overal.
Waar je ook komt of waar je gaat –
voor nu en na dit leven
zal Hij bescherming geven.

» Toelichting op het thema van de dienst
» Gebed om ontferming
» Zingen: ‘Stil, mijn ziel, wees stil’ 

(Opwekking 717)
» Kindermoment over Jozef en zijn broers
» Zingen: ‘Jozef had een jas’
» Gebed om de aanwezigheid van Heilige 

Geest
» Lezen: Psalm 146 

(uit de Nieuwe Bijbelvertaling)
» Zingen: Prijs de Heer, mijn ziel

Bless the Lord, my soul,
and bless God's holy Name.
Bless the Lord, my soul,
who leads me into life.

Prijs de Heer, mijn ziel,
en prijs zijn heil'ge Naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
die mij het leven geeft.

» Lezen: Matteüs 6: 25-34 
(uit de Bijbel in Gewone Taal) 

» Zingen: NLB912: 1, 2 en 6
» Preek
» Zingen: ‘Toon mijn liefde’ (Opwekking 705) 
» Gebeden 
» Collecte
» Zingen: ‘Mag ik jou tot zegen zijn?’

1. Mag ik jou tot zegen zijn,
naast je lopen op de reis?
Samen achter Jezus aan,
gaan waar Hij ons wijst.
Laat ons delen in zijn liefde,
voor elkaar de minste zijn. 
Met elkaar het leven vieren,
uitzien naar het koninkrijk.

2. Mag ik jou tot zegen zijn,
jou aanvaarden zoals Hij?
Zoeken naar verbondenheid,
dwars door alle strijd.
Laat ons wijze woorden spreken,
zwijgen als dat nodig is.
Met elkaar een voorbeeld geven,
leven als getuigenis.

3. Laten wij tot zegen zijn
voor de mensen om ons heen.
Vol van liefde zoals Hij,
open en gastvrij.
Laat ons delen, laat ons geven,
geven wat de ander mist.
Elke stap is vol van leven,
omdat Jezus bij ons is.

» Zegen
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