
 
ORDE VAN DIENST 

5e zondag na Epifanie 
9 februari 2020 

Thema: Een goed verhaal vol hoop 
mmv Interkerkelijk Koor His Reflection olv Edith Post 
Lange Kinderkerk 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied  Psalm 96: 1 en 3 
1. Zing voor de Heer op nieuwe wijze, 
zing aarde, zing zijn naam ten prijze, 
boodschap zijn heil van dag tot dag, 
wek bij de volken diep ontzag 
voor ’t wonder van zijn gunstbewijzen. 

3. Geeft aan de Heer, alle geslachten, 
geef aan de Here lof en krachten. 
Gij volken, roem zijn grote naam, 
kom in zijn heiligdom tezaam, 
loof Hem, de Heer der hemelmachten. 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Klein Gloria 

Gebed om ontferming 

His Reflection U bent er telkens weer 
   De tijd van Elia 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Lezen   1 Samuël 3: 1-10 
door Manon Sluijter 

Zingen  Lied 317: 1 en 2  
1. Grote God, Gij hebt het zwijgen 
met uw eigen, 
met uw lieve stem verstoord. 
Maak de weg tot U begaanbaar, 
wees verstaanbaar; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 

2. Heer, uw boodschap staat geschreven, 
ons ten leven, 
maak uw schrift het levend woord. 
Zie het boek van uw behagen 
opgeslagen; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 

Uitleg en verkondiging 

His Reflection Maranatha 
   You raise me up 

In Memoriam Wiep Aalberts - Popma 



Zingen  Samen in de naam van Jezus 
Samen in de naam van Jezus 
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. 

Gebeden 

Collecte  Kinderen komen terug uit de Oppas  

His Reflection Ik zal er zijn 
allen:  
4. O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer: 
geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij; 
uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’, 
uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

Zingen  Lied 362: 1 en 2 
1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, 
een tocht door de woestijn, een weg ten leven, 
een spoor van licht dat als een handschrift staat 
tegen de zwartste hemel aangeschreven: 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, 
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’. 

2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 

Wegzending en zegen  
Zingen ‘Amen’ 

His Reflection When the Saints go marchin’ in 


