
Orde van dienst zondagmorgen 17 januari 2021 - ds. Agnes Gooijer 
2e zondag na Epifanie 
 
Orgelspel 
 
Welkomstwoord en mededelingen 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
Lied: Morgenglans der eeuwigheid, NLB 213: 1, 2 en 4 – vooraf opgenomen 
 
Stilte 
 
Bemoediging en groet 
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 de werken van Zijn handen.  
 
Genade zij jullie en vrede  
van God onze Vader, 
en van onze Heer, Jezus Christus. 
Amen. 
 
Inleidend woord 
 
Lied: Lord of the dance, The Dubliners: https://youtu.be/gtM8BRF7Bd0 
 
I danced in the morning 
When the world was begun, 
And I danced in the moon 
And the stars and the sun, 
And I came down from heaven 
And I danced on the earth, 
At Bethlehem I had my birth. 
 
Dance, then, wherever you may be, 
I am the Lord of the Dance, said he, 
And I'll lead you all, wherever you may be, 
And I'll lead you all in the Dance, said he. 
 
I danced for the scribe 
And the pharisee, 
But they would not dance 

And they wouldn't follow me. 
I danced for the fishermen, 
For James and John - 
They came with me 
And the Dance went on. 
 
I danced on the Sabbath 
And I cured the lame; 
The holy people 

Said it was a shame. 

https://youtu.be/gtM8BRF7Bd0


They whipped and they stripped 
And they hung me on high, 
And they left me there 
On a Cross to die. 
 
I danced on a Friday 
When the sky turned black - 
It's hard to dance 
With the devil on your back. 
They buried my body 
And they thought I'd gone, 
But I am the Dance, 
And I still go on. 
 
They cut me down 

And I leapt up high; 
I am the life 
That'll never, never die; 
I'll live in you 
If you'll live in me - 
I am the Lord 
Of the Dance, said he. 
 
Gebed 
 
Moment met de kinderen 
https://youtu.be/krKDcZKyFrA 
 
Schriftlezingen: Jesaja 25: 6-9 en Johannes 2: 1-11 
 
Lied: Wij willen de bruiloftsgasten zijn, NLB 525: 1 t/m 4 - vooraf opgenomen 
 
Verkondiging 
 
Lied: De Heer, richt op zijn berg een maaltijd aan, LvdK 27: 1 t/m 4  - orgelspel en gesproken tekst  
 
Lied: Lied van de eenheid: https://youtu.be/-8K1caO2ztgi i.v.m. ‘Week van gebed voor de eenheid 
van de kerken’ 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Aandacht voor de collecte en Actie Kerkbalans 

1. De Hoeksteen 
2. Diaconie 

 
Slotlied: Bron van liefde, licht en leven, NLB 793: 1 t/m 3 – vooraf opgenomen 
 
Zegen 
 
Orgelspel 
 

https://youtu.be/krKDcZKyFrA
https://youtu.be/-8K1caO2ztgi

