
Orde van dienst 29 januari 2023 

- Orgelspel 
 

- Afkondigingen 
 

- Zingen: Lied 66 : 1, 3 en 7 
 

- Bemoediging en groet 
 

- Drempelgebed 
 

- De cantorij zingt ’Sei stille dem Herrn’ van  Felix Mendelssohn-Bartholdy 
 

Sei stille dem Herrn  

Sei stille dem Herrn und warte auf ihn;  

der wird dir geben, was dein Herz wünscht.  

Befiehl ihm deine Wege und hoffe auf ihn.  

Steh ab vom Zorn und lass den Grimm.  

Sei stille dem Herrn und warte auf ihn.  

Zeg niets tegen de Heer en wacht op Hem.  

Hij zal u geven wat uw hart wil.  

Beveel uw wegen bij Hem aan en vertrouw op Hem. Laat uw woede bekoelen 

en zie af van uw toorn.  

Zeg niets tegen de Heer en wacht op Hem.  

 

- Kyriegebed , na de woorden ‘zo roepen  wij zingend’ (3 x)   als acclamatie Lied 367d  
 

 

 
- Glorialied : Lied 412 : 3 en 6 

 
- Gebed om het licht van de Geest bij de opening van de Schrift  

 
- Eerste lezing : Sefanja 2 : 3 en 3 : 9 – 13  (NBV 21) 

 
Hfd.2 



2:3   Zoek de HEER, jullie in het land die nederig zijn en naar zijn wetten leven, zoek 
rechtvaardigheid, zoek nederigheid: misschien vinden jullie een schuilplaats op de 
dag van de toorn van de HEER. 
 
Hfd.3 
9  Dan zal Ik de lippen van de volken rein maken, 
zij zullen de naam van de HEER aanroepen, 
ze zullen Hem dienen, zij aan zij. 
10  Van over de rivieren van Nubië 
zullen zij die Mij vereren 
maar die Ik verstrooid had, 
Mij hun offergaven brengen. 
11 Op die dag hoef je je niet meer te schamen 
voor alle daden waarmee je tegen Mij in opstand kwam. 
Wie van overmoed vrolijk is laat Ik uit je midden verdwijnen, 
op mijn heilige berg zul je niet meer hoogmoedig zijn. 
12 Ik zal een arm en zwak volk binnen je muren achterlaten 
dat in de naam van de HEER een toevlucht vindt. 
13  Wie er van Israël overblijven, zullen niet langer onrecht doen, 
ze zullen geen leugens spreken, 
uit hun mond zal geen bedrieglijke taal meer klinken. 
Ze zullen weiden en rustig liggen, door niemand opgeschrikt. 

 
- zingen: Lied 763 : 1 , 2, 3, 4 en 5 
 
- tweede lezingen: Mattheus 5 : 1 – 12  (NBV 21) 

 
Hfd.5 
1 Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn 
leerlingen om zich heen. 2 Hij nam het woord en onderrichtte hen: 
3   ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
4 Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 
5  Gelukkig de zachtmoedigen, 
want zij zullen de aarde bezitten. 
6  Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
7  Gelukkig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
8  Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien. 
9  Gelukkig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
10  Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
11  Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van 
allerlei kwaad betichten. 12  Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden 
in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten. 

 
- De cantorij zingt Lied 989 
 



- Verkondiging 
 

- De cantorij zingt : ‘God so loved the world’  van John Stainer 
 

God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that  

whoso believeth in Him should not perish, but have everlasting life.  

For God sent not His Son into the world to condemn the world; but  

that the world through Him might be saved.  

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon  

gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat,  

maar eeuwig leven heeft.  

Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de  

wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden  

zou worden.  

 
- Voorbeden, stil gebed, het ‘Onze Vader’ 
 
- Collecten  

 
- Slotlied:  lied 430     (cantorij : ‘voorzang’ ; gemeente: ‘allen’)  
 
- Zegen, met gezongen amen.  

 
- orgelspel 

 
 


