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Zondag 1 januari 2023                           
 

     

 
VOORBEREIDING 
 
Welkom en mededelingen    (ouderling van dienst) 
 

– allen gaan, zo mogelijk, staan –  
 

Openingslied: Lied 513 God heeft het eerste woord 

 
Bemoediging en drempelgebed  
 
Zingen: Lied 7 (uit: Het Liefste Lied van Overzee 2, 
van Sytze de Vries): De kerk is waar mensen Gods 
liefde bezingen     z.o.z. 

 

– Allen gaan zitten – 

 
Kyriegebed: afgesloten met gezongen kyrië 299d 
(alleen 1e 3 regels,) 
 
Glorialied: Lied 487: 2 Eer zij God die onze 
Vader 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed 
 
Eerste Schriftlezing: Numeri 6: 22 – 27  

                                                         (door de Lector) 

 
Zingen: Lied 8a: 1, 3 en 6 
 

 

Tweede Schriftlezing:  Lucas 2: 21   
 

Zingen: Lied 512: 1, 2, 4 en 5    O Jezus, hoe 
vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in ‘t oor 
 
Overweging 
 
Zingen: Lied 511: 1, 2, 5 , 6 en 7 Door goede 
machten trouw en stil omgeven 
 
RONDOM HET DELEN 
 
Bericht van overlijden 
Zingen: Lied 961: Niemand leeft voor zichzelf 
 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed en gezamenlijk 
gezongen Onze Vader: Lied 1006 
 
Toelichting bij de collecten 
 

– Kinderen komen terug – 
 
Inzameling  van de gaven  
 
OP WEG 
 
Slotlied: melodie 477, tekst Jan van Opbergen  z.o.z.   
 
Zending en zegen  gevolgd met driemaal gezongen 
Amen 

 

Aan de dienst werken mee Mededelingen 

 
Voorganger: Ds. Eline van Iperen 
 
Ouderling van dienst: Ottolien Gelderloos 
 
Diaken: Nelly de boer 
 
Lector: Ria Buis 
 
Organist: Paul Gelderloos 
 

  

 

Bestemming  collecten: 
             1: Eigen Diaconie     
             2: Kerk 
 

   Uitgang: Stichting Present Apeldoorn 
 

Diaconie: IBAN NL 72 RABO 0103115773  
Kerk: IBAN NL 34 RABO 0393484696  
o.v.v. collectegeld  
Uitgangscollecte: zie bankgegevens diaconie  o.v.v. 
uitgangscollecte  

 
Wij maken u er op attent dat deze viering met beeld wordt uitgezonden via You Tube 



 
Lied 7 (uit: Het Liefste Lied van Overzee 2, van Sytze de Vries): De kerk is waar mensen Gods liefde 
bezingen 
 
De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen, 
zij weten zich door hem gewild en bemind. 
De kerk is waar mensen in ‘t voetspoor van Christus 
die liefde bewijzen in elk mensenkind. 
 
De kerk is waar men zich door liefde laat leiden 
en leeft van vergeving, voor een nieuw begin; 
waar ieder aanvaard wordt, van waar ook gekomen, 
waar ieders verleden een toekomst hervindt. 
 
De kerk is waar mensen van harte op zoek gaan 
en ieder de hand reiken, waar zij ook zijn. 
Zij leven de boodschap van troost en van liefde 
die aanvuurt en uitdaagt, vernieuwt en verblijdt. 
 
De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen, 
wij weten ons door hem gewild en bemind. 
De kerk is waar wij in het voetspoor van Christus 
die liefde bewijzen aan elk mensenkind. 
 
 
melodie 477, tekst Jan van Opbergen 
 
Gods vrede zal stromen 
over heel de aarde, 
zijn koninkrijk kome –  
gerechtigheid. 
Steeds nieuw geboren 
doet Hij van zich horen. 
Hij wekt in ons de vrede, 
Hij wekt in ons de vrede, 
Hij wekt in ons de vrede 
alle goeds! 
 
Ook wij, nieuw geboren, 
omgekeerd ten leven, 
wij doen van ons horen 
in woord en daad: 
kleine gebaren 
maar niet te bedaren. 
Wij zijn in staat tot vrede, 
wij zijn in staat tot vrede, 
wij zijn in staat tot vrede 
alle goeds! 
 
Gezegende dagen, 
nieuwjaar van verlangen, 
van zoeken en wagen 
in deze tijd. 
God brengt ons verder, 
Hij is onze herder. 
Zo gaan wij richting vrede, 
zo gaan wij richting vrede 
zo gaan wij richting vrede 
alle goeds! 


