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Zondag 8 januari 2023                           
 

     
 
VOORBEREIDING 
 
Welkom en mededelingen    (ouderling van dienst) 
 

– allen gaan, zo mogelijk, staan –  
 

Openingslied: Dit huis is een huis waar de deur 

open staat  (z.o.z.) 

 
Bemoediging en drempelgebed  
 
Kyriegebed: afgesloten met kyrië (Lied 301h) 
 
Glorialied: Lied 705 : 3, Ere zij de Heer der 
eng’len 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Schriftlezing: Mattheus 2 : 1 - 12  (door de lector)                                                 

 
Zingen: Lied 526 : 1, Juich voor de koning van de 
Joden 
 
Overweging 
 
Zingen: Lied 1001, De wijze woorden en het groot 
vertoon. 
 
RONDOM AFSCHEID EN BEVESTIGING 
 
Alle ambtsdragers en in dienstgestelden worden naar 
voren geroepen 
 

 
Zij vormen een halve cirkel vóór in de kerk, en krijgen 
een brandende kaars in handen: samen houden zij 
het licht brandend. 
Ondertussen zingen we Lied 970 : 1, 3 en 4 
 
Gebed voor alle ambtsdragers, in dienstgestelden 
en vrijwilligers. 
 
Afscheid van: Nelly de Boer, Gert Dijk, Henk Feijen, 
Anne v/d Vis en Patricia v/d/ Zwan 
 
Roeping en bevestiging van:  
Daniëlle Brands en Melcher Zeilstra 
 
We zingen de nieuwe kerkeraad toe met: 
Lied 416 : 1 en 2 
 
De ambtsdragers en in dienstgestelden worden naar 
hun plek in de gemeente gezonden. 
 
RONDOM HET DELEN 
 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed en Onze Vader 
 
Toelichting bij de collecten  en inzameling    
 
OP WEG 
 
Slotlied:  Samen in de naam van Christus. (z.o.z.) 
 
Zending en zegen  gevolgd met driemaal gezongen 
Amen 
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Aan de dienst werken mee Mededelingen 

 
Voorganger: Ds. Eline van Iperen 
 
Ouderling van dienst: Annemieke van de Giessen 
 
Diaken: Wim Hart 
 
Lector: Melcher Zeilstra 
 
Organist: Gert de Bruin 

 

 

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  

 

Uit: Zangen van Zoeken en Zien nr 93 
 
 
Dit huis is een huis waar de deur openstaat, 
waar zoekers en zieners, genood of gekomen, 
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen, 
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen,  
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat. 
 
Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat, 
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen 
om uiting te geven aan waar zij van dromen, 
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen, 
die nooit meer, door niemand, zich inperken laat. 
 
                     - - - - 
 
Samen in de naam van Christus 
heffen wij een loflied aan 
Want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer, 
samen zingen en getuigen 
samen leven tot zijn eer. 
 
Heel de wereld moet het weten 
dag God niet veranderd is 
en zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
‘t Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 


