
Orde van dienst zondag 2 januari 2022 PG De Hoeksteen Schoonhoven 
 

Voorganger: ds. Anja van Alphen uit Haastrecht 
 
Welkom 
  
Luisterlied: Lied 601 vers 1 en 3 
 
Licht dat ons aanstoot in de morgen - Nederland Zingt - YouTube 
 
Dienst van de voorbereiding 
 
Stilgebed, bemoediging en groet 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g. die hemel en aarde gemaakt heeft 
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid 
g. en niet laat varen het werk van zijn handen 
v. Drempelgebed 
g. Amen 
 
Zingen (zanggroep): Geschonken krijgen wij een zee van tijd. 
(melodie lied 556) 
 
Geschonken krijgen wij een zee van tijd. 
Het jaar ligt als een brede kuststrook open 
En nodigt ons haar stranden te belopen. 
Het voetpad tussen nu en eeuwigheid. 
 
De tijd ligt voor ons met z’n eb en vloed: 
Bekende stromen en nieuwe getijden, 
Dagen van rouw of uren van verblijden 
En overal Uw stem, die ons ontmoet. 
 
Uw weide ruimte nodigt mensen uit, 
Om voluit op hun toekomst aan te leven. 
Moed om te zijn door moed om zich te geven. 
Een nieuwe tijd vraagt om een nieuw geluid. 
 
Gebed om ontferming 
 
Zangroep: Kyrie 
 
Dienst van het woord 
 
v. De Heer zij met U 
g. Ook met u zij de Heer 
 
Zanggroep: Het nieuwe jaar treden wij binnen (melodie lied 118) dit is ons gebed  van de 
zondag 
 
1. Het nieuwe jaar treden wij binnen,  
 een tijdperk ons nog onbekend.  
 Wij willen ons daarop bezinnen:  
 hoe U daarin aanwezig bent. 
 Wij leven vanuit de belofte: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ugiq5J5GRJ8


 'Ik zal er zijn – Ik ben erbij!' (*) 
 Dat Uw nabijheid nooit zal stoppen,  
 daarop, Heer God, vertrouwen wij. 
 
2. Blijf dat vertrouwen in ons voeden  
 en wees in alles ons nabij.  
 Wij bidden U: wil ons behoeden  
 voor duisternis en narigheid  
 en laat Uw liefde onze wegen  
 beschijnen als een milde zon.  
 Omstraal ons met Uw heil en zegen 
 in 't nieuwe jaar dat net begon. 
 
Schriftlezing: Psalm 23 
 
Luisterlied: Mijn Herder is de Here God 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oba74hsbkYM 
Mijn herder is de Here God 
In Hem is al mijn lust 
In groene weiden voert Hij mij 
Aan wateren der rust 
 
De Heer verkwikt mijn matte ziel 
Hij doet mijn voeten gaan 
in ’t spoor van zijn gerechtigheid 
terwille van zijn Naam 
 
En ga ’k door ’t diepe doodsravijn 
geen vrees verbijstert mij 
Uw stok en staf zijn mij tot troost 
Gijzelf zijt mij nabij 
Genade en goedheid volgen mij 
mijn ganse levensdag 
totdat ik eens in ’s Heren huis 
voor eeuwig wonen mag 
 
Overdenking 
 
Zangroep: NLB 905 vers 1, 3 en 4 
 
Dankgebed voorbeden Onze Vader 
 
Aandacht collecte 
 
Slotlied: door zanggroep: NLB 416 vers 1, 2 en 3 
 
Zegen voor het nieuwe jaar 

https://www.youtube.com/watch?v=oba74hsbkYM

