
        Orde van dienst zondag 22 januari 2023  
 
        Nieuwe Kerk, Zeist 
 
        Voorganger: ds. J. van Schaik 
 
        Organist: Martin den Boer 

 
        Aanvang: 10.00 uur 

 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Gezang 16/Psalm 117a (NLB) 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Gebed van verootmoediging 
 
Genadeverkondiging en leefregel 
 
Zingen   ELB 398 (Handen heb je om te geven) 

 
2. Ogen heb je om te zoeken 
    naar wat mensen nog ontbreekt, 
    en een hart om uit te zeggen, 
    wat een ander moed inspreekt 
Refrein 
 
3. Schouders heb je om te dragen 
    zorg en pijn van iedereen 
    en een hart om te aanvaarden, 
    wat een ander beter kan. 
Refrein 
 
 

 
4. Voeten heb je om te lopen 
   naar een mens die eenzaam is, 
   en een hart om waar te maken, 
   dat geen mens een eiland is. 
 
Refrein 
Open je oren om te horen, 
Open je hart voor iedereen 

 

 
5. Oren heb je om te horen, 
    naar een mens die vrede is, 
    en een hart om te geloven, 
    in zijn God die liefde is. 
 

             Refrein 
Open je oren om te horen, 
Open je hart voor iedereen 

 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Kinderen naar de nevendienst 



Schriftlezing: Markus 7: 31-37 
        
Zingen: NLB 534 
 
1.  Hij die de blinden weer liet zien, 
    hun ogen kleur liet ondervinden 
    is zelf het licht dat ruimte geeft: 
    ons levenslicht, de Zoon van God. 
 
2. Hij die de lammen lopen liet 
    hun dode krachten deed ontvlammen 
    is zelf de weg tot waar geluk: 
    ons levenspad. De Zoon van God. 
 

3. Hij die de Armen voedsel gaf 
    met overdaad hen kwam verwarmen 
    is zelf het brood dat honger stilt: 
    ons levensbrood, de Zoon van God. 
 
4. Hij die de doven horen deed 
    hun eigen oren deed geloven 
    is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
    het levend woord, de Zoon van God. 
 

 
Preek 
 
 
Zingen: Gezang 487 
 
Toelichting gebed na de dienst en zegening van het gebedsteam 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen: Psalm 150a: 1, 2, 4 (NLB) 
 
1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
    dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
    Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
    die allen daarboven tot dankzegging riep. 
 
2. Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
    aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.  
    Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
    Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
 
4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
    aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
    Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
    zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 
 
 
Wegzending en zegen 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 


