
 

          Orde van dienst 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

zondag  8 januari 2023   
 
     

__________________________________________________________________________________________ 
 

Orde van dienst, 8 januari 2023 

Welkom  
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse 
Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden 
wordt op zondagochtend 8 januari 2023 in De Spil. In 
deze dienst wordt voorgegaan door mw. ds. Marina van 

der Zwaag uit Ter Aar. Ouder-
ling van dienst is Marleen de 
Vos. Diaken van dienst is Ag-
nes Poortvliet. Het orgel 
wordt vandaag bespeeld door 
Johan van der Zwaard.  
Er is vandaag ook 
kindernevendienst. Na het 
gebed komen de kinderen 

eerst bijeen op het liturgisch centrum; we zingen dan het 
kinderlied en daarna gaan de kinderen naar hun eigen 
ruimten. 
 

Als u niet in de kerkzaal bent, kunt u toch de dienst be-
kijken op kerdienstgemist.nl 
(https://kerkdienstgemist.nl/sta-
tions/2009-SoW-Kudelstaart). 
De enige voorwaarde is dat u 
een internetverbinding moet 
hebben. 
 

Na de dienst drinken we met el-
kaar koffie in de gemeenschap-
pelijke hal. Na de koffie is er ook 
nog een ‘nieuwjaarsdrankje’. 
 
De kerkenraad wenst u een mooie en gezegende dienst. 
 

Collectes 
De collecten deze week zijn voor Eredienst en diaconie 
(1), Onderhoud kerk (2) en de 
ZWO-commissie. We collecteren 
fysiek en digitaal; bent u thuis, dan 
wordt gevraagd aan de collecte 
mee te doen via een overmaking 
op het bankrekeningnummer van 

onze gemeente (NL62 INGB 0005 7820 44). U kunt via 
de hiernaast staande QR-code ‘rechtstreeks een beta-
ling’ doen. De code die u hiernaast aantreft kunt u ge-
bruiken tot 18 januari 2023. 
 

Niet vergeten: 
Als u zich nog wilt aanmelden als lector  (om de schrift-
lezingen bij de erediensten te verzorgen). Tot en met 
vandaag kunt u zich aanmelden bij de scriba 
(scriba@sow-kudelstaart.nl). 
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• Welkom en mededelingen. 
• Intochtslied: Psalm 72 : 1 en 4. 

• Moment van stilte. 

• Bemoediging en groet. 

• Gebed om ontferming. 

• Zingen: lied 468 : 1, 2, 3 en 4. 

• Gebed om de opening van de Bijbel. 

• Kindermoment. 

• Kinderlied: Dag ster, grote ster (via de beamer). 

• De kinderen gaan naar de nevendienst. 

• Schriftlezing: Jesaja 60 : 1 tot en met 6. 

• Zingen: lied 459 : 1, 2 en 7. 

• Overdenking: wierook en goud…. 

• Lezen: Matth. 2 : 1 t/m 12. 

• Zingen: lied 496 : 1 en 3. 

• Overdenking: wierook, goud, mirre, een saffier, een ro-
bijn en een parel…. 

• Zingen: lied 498 : 1 en 4. 

• Overdenking: een kerstpakket, een kaarsje, onszelf…. 

• Zingen: lied 506 : 1 en 4. 

• De kinderen komen terug van de nevendienst. 

• Dankgebed, voorbeden, moment van stilte, Onze Va-
der. 

• Inzameling van gaven. 

• Slotlied: lied 517 : 1, 3 en 5. 

• Heenzending en zegen. 

 


