
 
 

 
 
 
Orde van dienst Ontmoetingskerk zondag 29 januari 2023 
 
Voorganger ds. Florie van de Hoek  
Thema: “ (toe)vertrouwen” 
 
 

• Inleidend orgelspel 

• Aansteken van de kaars van verbondenheid met de mensen thuis 

• Welkom door de ouderling van dienst 

• Voorbereiding in stilte   

• Intochtslied 215: 1,4,5,6 en 7 – “Ontwaak, O mens, de dag  breekt aan” 

• Bemoediging en groet 
v: Onze hulp is in de naam van God 
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v: Die trouw blijft in eeuwigheid 
a: EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
v: Genade en vrede........... 
a: AMEN 

• Gebed om ontferming met aansluitend: 

• Glorialied 848: 1 en 2 (allen), 3 (hoge stemmen), 4 (lage stemmen), 5 (allen) 
– “Al wat de mens te kennen zoekt” 

• Inleidend woord bij thema: “(toe)vertrouwen”  
v: Wij openen de Schriften, hoor naar het woord van God 
a: WIJ HEBBEN ONZE OREN OPEN. 

• 1e Schriftlezing  Psalm 91 
Lector: Voor het woord van God in ons midden, voor het woord van God in deze  

            wereld, voor het woord van God in onze harten 

allen:  ZEGGEN WIJ GOD DANK! 

• Lied na de Schiftlezing 756: 1, 2, 3, 4 en 5 – “Laat komen, Heer, uw rijk” 

• Gedicht; “Moed” van Anton Ent, pagina 1472 van het liedboek 

• Lied 91a: 1, 2 en 3 – “Wie in de schaduw Gods mag wonen” 

• Overweging 

• Meditatief orgelspel  

• Lied na het meditatief orgelspel 657: 1 (allen), 2 (allen), 3 (lage stemmen), 4 
(hoge stemmen) – “Zolang wij ademhalen” 

• dankgebed  -  voorbeden  -  stil gebed  -  Onze Vader (in de verwoording van 
Dorothee Sölle) 

God, die ons nabij bent als een vader en een moeder. 
Wij mogen uw naam uitspreken. 
Wij hopen dat we naar uw wil kunnen leven. 
Wij zien uit naar uw rijk, een tijd van vrede en gerechtigheid,  
hier en voor altijd. 
Geef ons ook vandaag het brood dat wij nodig hebben om te leven. 



Vergeef ons dat we tekortschieten en leer ons anderen te vergeven, 
zodat we in vrijheid met u en met elkaar kunnen leven. 
Laat ons niet de weg van de minste weerstand kiezen.  
Laat ons niet afglijden naar egoïsme en streven naar macht, 
maar laat ons kinderen van u zijn die openstaan voor uw liefde 
en er vervuld van raken voor nu en voor een eeuwigheid. 

Amen  

• Mededelingen door de ouderling van dienst 

• Collecten 

• Slotlied 423: 1. 2 en 3 – “Nu wij uiteengaan vragen wij God” 

• Gezegend de wereld in: 
Links  Ik hoop dat jullie weg niet te moeilijk zal zijn 

Rechts en dat jullie de wind niet teveel tegen hebben 

Links  laat de zon jullie gezicht verwarmen 

Rechts en jullie, dat noch droogte, noch regen schade    

  aanricht 

Links  Wees veilig in de hand van God totdat wij elkaar weer zien 

Rechts wees veilig in de hand van God! 

Voorganger: …… 

Uitleidend orgelspel 

  


