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Orde morgendienst 5 maart 2023 Boxtel 

Thema: Mentale zorg! 

 

VOORBEREIDING 
 

MUZIEK 

(INSTUDEREN LIEDEREN) 

 

AANSTEKEN KAARS 

ZINGEN: PSALM 33:2 EN 5 (Nieuwe Psalmberijming - de gemeente gaat staan) 

 

2. Nooit zal Hij zijn belofte breken; 

betrouwbaar is al wat Hij zegt. 

Zijn daden op de aarde spreken 

van goedheid, liefde, trouw en recht. 

Zijn bevel bepaalde 

dat het zonlicht straalde. 

Land en oceaan 

heeft de HEER gescheiden. 

Zeeën en getijden 

liet de HEER ontstaan. 

 

6. Verlangend staan wij uit te kijken 

naar onze redder, onze Heer. 

Hij is ons schild dat niet zal wijken; 

in liefde ziet Hij op ons neer. 

Al zijn zegeningen 

zullen wij bezingen; 

ja, Hij maakt ons blij. 

HEER, wil aan ons denken, 

ons uw zegen schenken. 

U verwachten wij. 

 

 

 

BEMOEDIGING 

Onze hulp is in de Naam van de Heer 

die hemel en aarde gemaakt heeft 

die trouw blijft tot in eeuwigheid 

en het werk van zijn handen niet loslaat. 

STILTE 

GROET (de gemeente gaat weer zitten) 
 

NAMENS DE PAKS GEEFT HENRIEKE EEN TOELICHTING OP HET PROJECT 
 

WE ZINGEN HET PROJECTLIED: WIE ZEG JIJ DAT IK BEN? 

(De kinderen gaan aansluitend naar hun eigen ruimte) 

 

INTRODUCTIE OP HET THEMA: MENTALE ZORG 
 

ZINGEN: LIED 213: 1 EN 2 (MORGENGLANS DER EEUWIGHEID) 

 

DE BIJBEL OPEN 
 

GROET 

De Heer zal bij u zijn. 

De Heer zal u bewaren. 

 

GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFTEN 
 

1E
 LEZING: JESAJA 49: 14-16 (NBV21) 

 

2E
 LEZING: 1 KORINTHIËRS 12:12-14 EN 20-27 (NBV21) 

 

ACCLAMATIE 
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OVERDENKING BIJ HET THEMA: MENTALE ZORG 

 

MUZIEK 

 

ZINGEN: LIED 864: 3 EN 5  

 

BIDDEN EN DELEN 
 

MEDEDELINGEN 

 

STICHTING BEWA GHANA VERTELT 

 

COLLECTE 

 

DANKGEBED, VOORBEDEN,  

telkens na de woorden ‘zo bidden wij’ beantwoord met: 

 
STIL GEBED 

ONZE VADER 

Onze Vader die in de hemel zijt, 

uw Naam worde geheiligd. 

Uw koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht 

en de heerlijkheid 

in eeuwigheid.  Amen. (oecumenische verwoording) 

WEGZENDING EN ZEGEN 
 

(de gemeente gaat staan) 

SLOTLIED: 632: 1 EN 3 

 

ZEGEN, 

beantwoord met: 

 
 

MUZIEK 

 

 

 

 

 

GVL 531 (UIT VUUR EN IJZER, ZUUR EN ZOUT) 
 

Uit vuur en ijzer, zuur en zout, zo wijd als licht, zo eeuwenoud, 

uit alles wordt een mens gebouwd en steeds opnieuw geboren. 

Om ijzer en vuur te zijn, om zout en zoet en zuur te zijn, 

om mens voor een mens te zijn, wordt alleman geboren. 

 

Om water voor de zee te zijn, om anderman een woord te zijn, 

om niemand weet hoe groot en klein, gezocht, gekend, verloren. 

Om avond en morgenland, om hier te zijn en overkant, 

om hand in een and're hand, om niet te zijn verloren. 

 

Om oud en wijd als licht te zijn, om lippen, water, dorst te zijn, 

om alles en om niets te zijn, gaat iemand tot een ander. 

Naar verte de niemand weet, door vuur dat mensen samensmeedt, 

om leven in lief en leed, gaan mensen tot elkander. 

 


