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           Orde voor de viering op
                                                                               zondag 1 januari 2023  

     aanvang 10.00 uur in de Goede Herderkerk 
       

Voorganger: Ds. Theo van ‘t Hof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                Organist: Egbert Willegers                                                              

            
__________________________________________________________________ 
 
VOORBEREIDING 
 
Inleidend orgelspel   
 
Woord van welkom 
 
De paaskaars wordt aangestoken 
 
Morgenlied: Lied 212: 1, 2 en 4 
 

  1. Laten wij zingend deze dag beginnen! 
Geven wij stem aan onze diepe vreugde 
omdat wij dankbaar ons in God verheugen. 
Zing Halleluja! 
 
2. Hij, die het leven aan ons heeft gegeven, 
ons deze nacht omgaf met goede zorgen, 
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen. 
Zing Halleluja! 
 
4. Bron van het goede, die ons zo behoedde, 
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven, 
ons met uw liefdevolle trouw omgeven. 
Zing Halleluja! 

 
Openingsvers: 
 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer  
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
V: Heer, open mijn lippen  
G: MIJN MOND ZAL ZINGEN VAN UW EER  
V: God, kom mij te hulp  
G: HEER, HAAST U MIJ TE HELPEN  
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Psalmgebed (zingen) Psalm 8a: 1 en 2  
 

1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 
Uw naam in de geschiedenis, 
op heel de aarde, wijd en zijd. 
De hemel zingt uw majesteit. 

 
2. Het eerste kinderlijk geluid 

Roept glorieus uw sterkte uit. 
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd 
ontwapent Gij wat ons benauwt. 

 
 
Lezing: Psalm 8: 4–10 
 
Zingen: Lied 195 (Klein Gloria) 
 

Ere zij de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest, 
als in den beginne, 
nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen. 

 
Schriftlezingen: Numeri 6: 22–27 
    Lucas 2:21 
 
Lofprijzing (tweemaal): Lied 103e: Bless the Lord my soul’ 
 

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

 
Korte overdenking 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 513: 1 t/m 4 (Nieuwjaarslied) (‘God heeft het 1ste woord’) 
 
1. God heeft het eerste woord.         2. God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne                   Voor wij ter wereld kwamen, 
Het licht doen overwinnen           riep Hij ons reeds bij name, 
Hij spreekt nog altijd voort    zijn roep wordt nog gehoord. 
 
  

3. God heeft het laatste woord.      4. God staat aan het begin 
wat Hij van oudsher zeide                en Hij komt aan het einde.                
wordt aan het eind der tijden           Zijn woord is van het zijnde 
in heel zijn rijk gehoord                   oorsprong en doel en zin. 
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Gebeden en gaven 
 

Morgengebed 
 
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zending en zegen 
 
Slotlied:  Lied 416: 1,2 (‘Ga met God en Hij..’) 
 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Zending en zegen, die wordt beantwoord met het 4e couplet  
 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
 
Uitleidend orgelspel  
 
 

Bij de uitgang staan collecteschalen voor diaconie en kerk. 
Uw gift kunt u ook overmaken via GIVT en via de bankrekeningnummers  

(te vinden in de Samenspraak of op de website)  
 

 


