
Orde van dienst voor 2 januari 2022 om 10.00 uur in Ten Post 

 

- Afkondiging en verwelkoming   

- Lied van intocht 463 gezongen door Joy Wielkens 

https://www.youtube.com/watch?v=GQqvCLYF13E 

 Licht in onze ogen, 

redder uit de nacht, 

geldt uw mededogen 

nog wie U verwacht? 

 

Als der mensen trooster 

roepen wij U aan: 

noem de namelozen 

met een nieuwe naam! 

 

Herder, wil behoeden, 

wie in ’t duister valt. 

Keer hun lot ten goede, 

licht dat stralen zal! 

 

Bloesem in de winter, 

roze dageraad, 

wees ons teken dat de 

zon verschijnen gaat! 

 

Regen uw gerechtigheid 

en bevrucht de aard, 

tot de trouw ontkiemt en 

vrede bloeien gaat!  

 

- Drempelgebed - bemoediging en groet  

- Glorialied 487 

https://www.youtube.com/watch?v=9AJSc_phcAA  

Eer zij God in onze dagen, 

eer zij God in deze tijd. 

Mensen van het welbehagen, 

roept op aarde vrede uit. 

Gloria in excelsis Deo, 

gloria in excelsis Deo. 

 

Eer zij God die onze Vader 

en die onze Koning is. 

Eer zij God die op de aarde, 

naar ons toe gekomen is. 

Gloria in excelsis Deo, 

gloria in excelsis Deo. 

https://www.youtube.com/watch?v=GQqvCLYF13E
https://www.youtube.com/watch?v=9AJSc_phcAA


 

Lam van God, Gij hebt gedragen, 

alle schuld tot elke prijs, 

geef in onze levensdagen, 

peis en vreê kyrieleis. 

Gloria in excelsis Deo, 

gloria in excelsis Deo. 

 

- Gebed om de opening van het Woord 

- De schrift gelezen en gezongen:  

Jesaja 51 

3 De HEER troost Sion, Hij biedt troost aan haar ruïnes. Hij maakt haar woestenij aan Eden 

gelijk, haar wildernis wordt als de tuin van de HEER. Het zal een oord zijn van vreugde en 

gejuich, waar muziek en lofzang klinken…. 

…7 Luister naar Mij, jullie die mijn gerechtigheid kennen, volk dat mijn wet in het hart draagt. 

Wees niet bang voor de hoon van mensen, stoor je niet aan hun spot. 8 Want ze vergaan 

zoals een gewaad door motten, zoals wol door mottenlarven. Maar mijn gerechtigheid zal 

voor altijd blijven, de redding die Ik breng, duurt van geslacht op geslacht. 9 Ontwaak, 

ontwaak, arm van de HEER, en bekleedt u met kracht! Ontwaak als in de dagen van weleer, 

als in lang vervlogen tijden. Was u het niet die Rahab vermorzelde, die het monster 

doorboorde? 10 Was u het niet die de zee drooglegde, het water van de machtige oervloed, 

en een weg baande op de bodem van de zee waarover het verloste volk kon gaan? 11 Wie 

door de HEER zijn bevrijd, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige 

vreugde. Blijdschap en vreugde komen hun tegemoet, gejammer en verdriet vluchten weg. 

12 Ik, Ik ben het die jullie troost. Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling, voor een 

mensenkind dat vergaat als gras? 

Psalm 31: 13 – 17 en 22 - 25 

13 Vergeten ben ik als een dode, weg uit het hart, afgedankt als gebroken aardewerk. 14 Ik 

hoor de mensen over mij fluisteren, van alle kanten dreigt gevaar. Ze steken de hoofden 

bijeen en smeden plannen om mij te doden. 15 Maar ik vertrouw op U, HEER, ik zeg: U bent 

mijn God, 16 mijn lot en mijn leven zijn in uw hand, bevrijd mij van mijn vijanden en 

vervolgers. 17 Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen, toon uw trouw en red uw 

dienaar. 

22 Geprezen zij de HEER om zijn trouw, Hij heeft een wonder voor mij verricht, Hij ontzette 

mij als een belegerde stad. 23 In mijn angst had ik gezegd: ‘Ik ben verbannen uit uw ogen,’ 

maar U hebt mijn smeekbede gehoord toen ik U om hulp riep. 24 Getrouwen van de HEER, 

heb Hem lief. De HEER behoedt de standvastigen, voorgoed rekent Hij af met de 

hoogmoedigen. 25 U die uw hoop vestigt op de HEER: wees allen sterk en houd moed. 

 

- Zingen lied 31 

https://www.youtube.com/watch?v=3-q9cREqIXI  

Op U betrouw ik, HEER' der heren, 

Op U, gelijk 't betaamt. 

Ai, laat mij nooit beschaamd, 

https://www.youtube.com/watch?v=3-q9cREqIXI


Van Uwen troon teruggekeren. 

Help mij, op mijn gebeden, 

Door Uw gerechtigheden. 

 

Och, neig tot mij Uw gunstig' oren, 

Schiet haastig toe; dat mij 

Uw Naam een rotssteen zij; 

Een huis, een welgesterkte toren, 

Die, op een klip verheven, 

Mij veiligheid kan geven. 

 

In Uwe hand zijn mijne tijden; 

'k Verlaat mij in mijn leed, 

Op U alleen, Die weet 

De maat en 't einde van mijn lijden. 

Red mij van wie verbolgen 

Ter dood toe mij vervolgen! 

 

Geloofd zij God, Die Zijn genade 

Aan mij heeft groot gemaakt, 

Die voor mijn welstand waakt! 

Zijn oog slaat mij in liefde gade, 

Hij wil mij heil bereiden, 

Mij in een vesting leiden. 

 

- Uitleg en verkondiging 

 

- Zingen: lied 909 

https://www.youtube.com/watch?v=D9qke3_2_T0  

Wat God doet, dat is welgedaan,  

zijn wil is wijs en heilig. 

’k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan, 

die hand geleidt mij veilig. 

In nood is mij 

zijn trouw nabij. 

Ja Hij, de Heer der Heren, 

blijft eeuwig wijs regeren. 

  

Wat God doet, dat is welgedaan. 

Hij is mijn licht en leven. 

Ik wil mijzelf van nu voortaan 

blijmoedig aan Hem geven, 

omdat ik weet 

in vreugd en leed: 

zijn vaderlijke ontferming 

blijft eeuwig mijn bescherming. 

  

Wat God doet, dat is welgedaan,  

daar laat ik het bij blijven. 

https://www.youtube.com/watch?v=D9qke3_2_T0


Al moet ik door de engten gaan 

waar mij de dood zal drijven 

als God mij leidt 

kan ik de tijd 

van duisternis verdragen: 

ik zal zijn licht zien dagen. 

 

- Gebeden: 

*Voorbede 

*Stil gebed 

*Lied 221: Zo vriendelijk en veilig als het licht – Lejony 

https://www.youtube.com/watch?v=8JorQXOjiR0 

Zo vriendelijk en veilig als het licht, 

zo als een mantel om mij heen geslagen 

zo is mijn God, ik zoek Zijn aangezicht, 

Ik roep Zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 

Wil Hij mij behoeden en op handen dragen. 

 

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 

waakt over mij en over al mijn gangen. 

Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 

om, als ik val, mij telkens op te vangen. 

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 

Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

 

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw mens besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 

*Onze Vader 

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil 

gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig 

hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig 

was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan U 

behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. AMEN 

- Inzameling van de gaven 

- Slotlied: 528 

https://www.youtube.com/watch?v=RfjTJHofTxc 

Omdat Hij niet ver wou zijn 

is de Heer gekomen. 

https://www.youtube.com/watch?v=8JorQXOjiR0
https://www.youtube.com/watch?v=RfjTJHofTxc


Midden in wat mensen zijn 

heeft Hij willen wonen. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 

Overal nabij is Hij 

mens'lijk allerwegen. 

Maar geen mens herkent Hem, Hij 

wordt gewoon verzwegen. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 

God van God en licht van licht 

aller dingen hoeder 

heeft een menselijk gezicht 

aller mensen broeder. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 

Wilt daarom elkander doen 

alle goeds geduldig. 

Weest elkaar om zijnentwil 

niets dan liefde schuldig. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 

Weest verheugd, van zorgen vrij: 

God die wij aanbidden 

is ons rakelings nabij, 

wonend in ons midden. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 

- Wegzending 

 

 


