
De Morgenster 5 februari 2023 
Zondag van het Werelddiaconaat 

 
Thema: ‘geen kracht maar zwakheid – 

geen wijsheid maar dwaasheid’ 
 

 
 

- De voorbereiding - 
 
Inleidende orgelmuziek 
Luiden van de bel 
Aansteken van de kaarsen  
Woord van welkom door de ouderling van dienst 
Zingen: ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’ [NLB 275] Couplet 1, 2 en 3 
Groet en bemoediging 
Drempelgebed 
Zingen: ‘Samen op de aarde’ [NLB 993] Couplet 1 en 2 
Gebed om ontferming, besloten met het zingen van NLB 301c 
Hierna zingen wij staande bij wijze van Gloria ‘Hij die de blinden weer liet zien’ [NLB 
534] 
Gesprek met de kinderen, besloten met het zingen van ‘Als je geen liefde hebt voor 
elkaar’ [HH 388] Couplet 1 
 

- De dienst van het Woord – 
 

Inleiding op de schriftlezingen 
Eerste schriftlezing: Jeremia 9:22-23 
Antwoordpsalm: Psalm 24, couplet 1 en 2 
Tweede schriftlezing: 1 Corinthiërs 1: 26 – 2:5 
Zingen: ‘Een rijke schat van wijsheid’ [NLB 313], Couplet 1 
Overweging 
Zingen: ‘De wijze woorden en het groot vertoon’ [NLB 1001] 
 

- De dienst van gebeden en gaven - 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
De voorbeden worden beantwoord met een gezongen Heer, onze God wij bidden U 
verhoor ons [Lied 367 e] 
Mededelingen en toelichting op de collecten 
Inzameling van de gaven onder orgelspel 
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Slotlied: ‘Allen die God ten dienste staan’ [NLB 134b] 
Op de wijs van psalm 134 
 
Couplet 1 wordt gezongen door de mensen aan de kant van de Meteorenstraat. Zij 
zingen daarmee de andere helft van de kerk toe. 
Couplet 2 wordt gezongen door de mensen aan de kant van de Seinstraat. Zij 
zingen daarmee de andere helft van de kerk toe. 
Couplet 3 wordt door allen gezongen; je kijkt daarbij de mensen in de andere helft 
van de kerk aan.  
 
Zending en zegen 
Gemeente: gezongen Amen 
Uitleidend orgelspel 
 

* * * * * * *  
 
Ouderling van dienst:    Liesbeth van Renssen 
Voorganger:     Erik van Halsema 
Organist:     Klaas de Haan  
Diaken:     Eveline Bersma 
Lector:     Ries de Winter 
Leiding kinderdienst:   Anne-Mareike Schol-Wetter 
Gastvrouw:    Rita van Bokhorst 
 


