
Orde van dienst zondagmorgen 15 januari 2023 – Protestants Maasdijk 

 
Samenzang : Gezang 381 (1973) – Het nieuwe daglicht staat ons borg 

Stil gebed  

Bemoediging en groet 

Samenzang : Hemelhoog 627 : 1 en 2 – Abba, Vader 

Gebed  

Kindermoment  

Kinderlied : ‘k Heb Jezus nodig - https://www.youtube.com/watch?v=9cTuC1ebZhQ  

daarna kinderen naar kinderkerk 

Intro 

Schriftlezing : Lukas 5 : 1-11 

Uitleg en verkondiging : Komt een timmerman bij de visser… 

 

Op 1 dia

Broeders en zusters,  

met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u  

om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer  

in zijn dienst te stellen.  

Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd.  

 

Vrienden,  

jullie weten hoe goed God voor ons is.  

Daarom vraag ik jullie: Geef jezelf als een geschenk aan God.  

Laat je leven een offer zijn dat God graag wil aannemen.  

Dat betekent: leef als mensen die bij God horen.  

Want dat is de juiste manier om God te vereren. 

Op 1 dia 
De gemeente is vanwege haar missionaire opdracht,  

in heel haar bestaan gericht op getuigenis en dienst aan hen  

die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn,  

opdat ook zij delen in het heil in Jezus Christus. 

 
Foto net-werker 

 
Samenzang : Hemelhoog 420 – Heer wijs mij uw weg - https://www.youtube.com/watch?v=kRXQCxwv6Ro  

(Liedtekst op beamer, geluidsfragment op achtergrond als zangbegeleiding) 

Jeugd uit jeugdkerk, oudste kinderen uit kinderkerk 

Afscheid en indienststelling penningmeester kerkrentmeesters 

Er waren eens drie mensen: Iedereen, Iemand en Niemand. Op een dag moest er een belangrijke opdracht 

worden vervuld. Iedereen dacht dat Iemand die taak wel op zich zou nemen. Hoewel Iedereen de opdracht 

kon vervullen, deed Niemand het. Daarom werd Iedereen boos op Iemand. Het was zíjn taak en nu had 

Niemand die uitgevoerd! Iedereen dacht dat Niemand de opdracht had kunnen doen, maar Niemand had zich 

gerealiseerd dat Iedereen juist zo graag wilde. Aan het einde beschuldigde Iedereen Iemand omdat Niemand 

deed wat Iedereen had kunnen doen. 

Samenzang : ELB 212 – Heer wat een voorrecht  

Gebed  

Jongste kinderen uit kinderkerk, allerkleinsten uit creche 

Collecte 

Samenzang : Jezus Overwinnaar - https://www.youtube.com/watch?v=39ELQxMYuoc   

Zegen  
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