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orgelspel 
 
WELKOM en AFKONDIGINGEN 
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Intochtspsalm 
Psalm 25 vers 7 ‘Gods verborgen omgang vinden’ 
Gods verborgen omgang vinden 
zielen waar zijn vrees in woont; 
't heil'geheim wordt aan zijn vrinden 
naar zijn vreeverbond getoond, 
d' Ogen houdt mijn stil gemoed 
opwaarts, om op God te letten: 
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
voeren uit der bozen netten. 
 
Stil gebed 
Bemoediging en begroeting 
 
kinderlied projectlied (https://www.youtube.com/watch?v=y8OuLyeIiLQ) 
(Refrein:) 
Jij telt mee, jij telt mee. 
En God kan heel goed tellen, 
daarvan heb je geen idee. 
Jij telt mee, jij telt mee. 
O ja, echt waar 
ook al had je geen idee! 
  
Heb je dat nou ook, dan voel je je wat klein. 

https://www.youtube.com/watch?v=y8OuLyeIiLQ


Dan lijkt het wel alsof and’ren heel belangrijk zijn 
Ze krijgen veel applaus, likes en heel veel fans. 
Dan lijkt het of je zelf maar heel gewoontjes bent. 
Maar God die draait dat om Hij werd Zelf heel klein. 
Hij verliet de hemel om dicht bij jou te zijn 
En Hij zegt tegen jou: Kom maar dicht bij mij, 
want jij, je hoort erbij 
 
Charlotte ontsteekt kaars 
 Nu mag het vierde kaarsje aan. 
 Vier lichtjes laten horen: 
 nog een paar nachtjes slapen, 
 dan wordt het Kind geboren. 
 
Onder voorspel gaan de kinderen naar de nevendienst 
Gezang 126 (Verwacht de komst des Heren) 
1    
Verwacht de komst des Heren, 
o mens, bereid u voor: 
reeds breekt in deze wereld 
het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 
 

2    
Bereid dan voor zijn voeten 
de weg die Hij zal gaan; 
wilt gij uw Heer ontmoeten, 
zo maak voor Hem ruim baan. 
Hij komt, bekeer u nu, 
verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen 
tussen uw Heer en u.

3    
Een hart dat wacht in ootmoed 
is lieflijk voor de Heer, 
maar op een hart vol hoogmoed 
ziet Hij in gramschap neer. 
Wie vraagt naar zijn gebod 
en bidden blijft en waken, 
in hem wil woning maken 
het heil, de Zoon van God. 
 
Openingstekst 
Jeremia 13: 15 ‘Luister, open je oren, wees niet zo trots, want de HEER 
heeft gesproken.’ 



Lied Opwekking 717 ‘Stil, mijn ziel, wees stil’ 
Stil mijn ziel wees stil, 
En wees niet bang 
Voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds 
Hij is er bij, 
In je beproevingen en zorgen. 
 
God U bent mijn God 
En ik vertrouw op U 
En zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
Vaste geest binnen in mij 
Die rust in U alleen 
 
Stil mijn ziel wees stil 
En dwaal niet af 
Dwars door het dal zal Hij je leiden 
Stil, vertrouw op Hem 
En hef je schild tegen de pijlen van verleiding 
 
Stil mijn ziel wees stil 
En laat nooit los 
De waarheid die je steeds omarmd heeft 
Wacht wacht op de Heer 
De zwartste nacht 
Verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 
 
Leefregel/Wetslezing 
Efeze 5 vers 1 tot en met 12 ‘Ga de weg van de kinderen van het licht’ 
 
Lied Opwekking 501 ‘Vader, mijn God, ik aanbid U’ 
Vader, mijn God, ik aanbid U! 
Heel mijn hart is op U gericht 
Neem mijn leven in Uw hand 
Hoed mijn ziel en mijn verstand 
En laat Uw vrede heersen in mijn hart! 
 
  



Heilige Geest, U mijn Trooster 
Maak mij sterk hef mijn hoofd omhoog! 
Heer Uw waarheid maakt mij vrij 
En Uw leven groeit in mij 
Oh, laat Uw vrede heersen in mijn hart! 
 
Heer, ik verlang zo naar meer van U! 
Vul mijn gedachten tot eer van U! 
Jezus, mijn Redder, reinigt U mijn ziel 
En stort nieuw leven uit 
Door Uw geest leg Uw kracht op mij 
Uw liefde die geneest 
En laat Uw vrede heersen in mijn hart! 
 
DIENST VAN HET WOORD 
Gebed om de heilige Geest 
Schriftlezingen uit NBV 
1 Koningen 3 vers 2 tot en met 15 ‘Salomo’s wijsheid’ 
Johannes 3 vers 1 tot en met 21 ‘Nicodemus; een nieuwsgierige leider’ 
 
Verkondiging: Je luistert niet 
Kerntekst: 1 Koningen 3 vers 9 Schenk uw dienaar een opmerkzame geest 
En Johannes 3 vers 10 ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar 
van Israël bent? 
 
Lied Opwekking 520 ‘Wees mijn verlangen’ 
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart 
Leer mij U kennen in vreugde en smart 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht 
Wakend of slapend, vervuld van uw licht 
 
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer 
Dat ik in U blijf en U in mij Heer 
U als mijn vader en ik als uw kind 
Dat in uw armen geborgenheid vindt 
 
Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd 
Maak mij tot machtige daden bereid 
Wees als een burcht 



Als een toren van kracht 
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht 
 
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens 
Bij U te wonen is als wat ik wens 
Met als beloning dat ik op U lijk 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk 
 
Hemelse Koning, die het kwaad overwon 
Als ik daar kom in het licht van uw zon 
Stralend van vreugde 
Getooid als een bruid 
Gaat mijn verlangen 
Nog meer naar U uit 
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
Dankzegging, voorbeden en gezamenlijk Onze Vader 
 
WEGZENDING 
Slotlied (staande) 
Gezang 481 vers 1 en 4 ‘O grote God die liefde zijt’ 
1    
O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
 

4    
Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt 
met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven.

 
Zegen 
 
Collecte bij de uitgang 
 
Orgelspel 
  



Voor de collecte(s) kunt u onderstaande QR codes gebruiken 

    
 

Voor de diaconie            Voor de Kerkvoogdij 
 
 
Collecte Kerk en Beheer; 

Bij de diensten die we mogen houden met elkaar als 
gemeente is er regelmatig een collecte ten behoeve 
van Kerk en Beheer. Als kerkrentmeesters willen we 
de besteding van de komende collectes bij u 
toelichten. U heeft vast wel gezien dat er gewerkt 
wordt aan de prachtige glas in lood ramen die we in 
onze Dorpskerk hebben. Deze werkzaamheden 
bestaan uit, reparatie van glas en het herstel van de 
bevestiging van deze ramen. De kosten die hierbij 

ontstaan willen we gaan bekostigen uit de komende collectes van kerk en 
Beheer. Zo dat wij allemaal in de kerk kunnen blijven genieten van deze 
prachtige ramen. Uw bijdrage wordt dus echt “gezien “ door ons allemaal. 
De ramen die gerepareerd moesten worden (32 stuks!) zijn inmiddels weer 
terug uit het glasatelier, en komende tijd zal het terugplaatsen opgepakt 
gaan worden. Dan kunnen we weer van de volledige ramen genieten. 
 Alvast bedankt voor uw bijdrage. Uw kerkrentmeesters. 
  



Bijbelmarathon 
 

 
 
Al diverse jaren wordt er een bijbelmarathon georganiseerd. Ook dit jaar 
zullen we in 80 uur de Bijbel lezen. Na de dienst van zondag 2-1-2022 bijt 
Gert de spits af met Genesis en woensdag 5-1-2022 20:00 uur hopen we aan 
het einde van de Bijbel te zijn. De Dorpskerk is dag en nacht open. Er wordt 
een gezellig hoekje met een hapje en drankje in de kerk gecreëerd waar je in 
tweetallen (vrienden, gezinsleden, kringmaatje etc) 2 uur kan lezen. 
Iedereen, van jong tot oud, kan mee lezen. Leest u en jij ook mee? Geef je op 
via 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fNG7kuAv5kkUwPvh962yX0z8mw
UTWp9NpuZaKV9wfzE/edit?usp=sharinggemaakt 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fNG7kuAv5kkUwPvh962yX0z8mwUTWp9NpuZaKV9wfzE/edit?usp=sharinggemaakt
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fNG7kuAv5kkUwPvh962yX0z8mwUTWp9NpuZaKV9wfzE/edit?usp=sharinggemaakt

