
EERSTE ZONDAG VAN EPIFANIE
DOOP VAN DE HEER IN DE JORDAAN

15 januari 2023

INTREDE
KLOKGELUI   ORGELSPEL  STILTE  De kaarsen worden aangestoken
a. Psalm 100
v. In de Naam van de Vader

en de Zoon en de heilige Geest
a. Amen

BEMOEDIGING en GEBED VAN TOENADERING
v. Eeuwige, onze God,

Uw naam is dat Gij mensen helpt,
a. wees onze hulp

en dat Gij alles hebt gemaakt,
maak alles nieuw,
en dat Gij ons bij name kent,
leer ons U kennen.
Die Bron van leven wordt genoemd,
doe ons weer leven.
Die hebt gezegd: Ik zal er zijn,
wees hier aanwezig.

KYRIE Smeekgebed- Gezang 367b ,telkens na oproep: 
“ Zo zingen wij biddend:…”

  
GLORIA-LIED: 517, 1 EN 2.

2



GEBED VAN DE ZONDAG

v. Toen Jezus, uw mens, onderging
in het water van dood en leven
en de Geest op Hem nederdaalde,
hebt Gij Hem aangewezen, God,
als uw geliefde Zoon.
Help ons door uw Geest naar zijn stem te horen
en in zijn voetspoor te doen wat Gij van ons vraagt;
dan zijn ook wij mensen van uw welbehagen.
Amen.  (gezongen) 

Allen gaan zitten 

HEILIGE SCHRIFT

PROFETEN : Jesaja 42:1-7 
v. U loven wij, o God,       
a. in eeuwigheid. Amen. 

ANTWOORDPSALM  89, 2.

TWEEDE LEZING: HANDELINGEN 10,34-38
v. Zo spreekt de Heer
a. Wij danken God!

allen gaan staan
v. Hoort het heilig Evangelie!

EVANGELIELEZING:  MATTEÜS 3,13-17
v. Woord van de Levende God.

ACCLAMATIE GEZANG 368C (  1x voorspel ,1x zang gemeente )
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allen gaan zitten

VERKONDIGING
besloten met:
v.  In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
a. Amen

a. LIED  524

VOORBEDE, Intenties telkens besloten met:
v.   Licht der wereld,
a.   sta ons bij.
Stil gebed, besloten met:
v.   … in de eeuwen der eeuwen.
a. Amen.

MAALTIJD VAN DE HEER
GAVEN EN GEBEDEN

VREDEGROET
v. De vrede van de Heer zij altijd met u.
a. Zijn vrede ook met u.
v. Geeft elkaar dan een teken van vrede.

MEDEDELINGEN EN INZAMELING VAN DE GAVEN  
Bestemming: 1. Diaconie; 2. zondag voor de eenheid, oecumene;
tijdens de collecte orgelspel en lied 568a ( 3x )  

 

4



(Brood en wijn worden samen met de ingezamelde gaven 
aangedragen)

GEBED OVER DE GAVEN
v. ...

door Christus, onze Heer.
a. Amen

TAFELGEBED

v De Heer zal bij u zijn.
a De Heer zal u bewaren.
v Open uw hart.
a Wij openen ons hart voor de Heer.
v Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
a Hij is onze dankbaarheid waardig.
v. Ja, waardig is het en recht, 

passend en heilzaam,
dat wij U, heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God,
te allen tijde en aan alle plaatsen dankzeggen
door Christus, onze Heer,
want het Woord is vlees geworden,
wat voor de wereld verborgen was 
is nu verschenen en het licht van uw heerlijkheid
heeft onze ogen verlicht.
Daarom zingen wij met engelen en aartsengelen
de lof van uw heerlijkheid:
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Heilig, heilig heilig, (404 A) 
allen gaan zitten

Geloofd zijt Gij, Heer van hemel en aarde,
dat Gij U over uw schepselen ontfermd hebt
en uw eengeboren Zoon 
als mens ter wereld hebt doen komen.
Wij danken U voor de verlossing,
die Gij ons bereid hebt
door het heilig offer
van onze Heer Jezus Christus,
aan het kruishout gebracht.

Wij loven U
om zijn heerlijke opstanding uit de doden
en om zijn hemelvaart tot uw eeuwig heiligdom,
waar wij in Hem, onze Hogepriester,
altijd tegenwoordig zijn voor U.

In zijn naam bidden wij U, Heer:
zend ons uw heilige Geest
en geef, dat wij onder brood en wijn

   het waarachtig lichaam en bloed van uw Zoon
   met waar geloof en dankzegging ontvangen mogen.
  uw gemeente van de einden der aarde 
  samen in uw rijk
  en doe ons de wederkomst van uw Zoon
  in gelovig vertrouwen verwachten.
  U zij eer in eeuwigheid.
  Amen.

Onze Vader, 
die in de hemel zijt,……...
……...Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.

In de nacht, 
toen onze Heer Jezus Christus overgeleverd werd, 
nam Hij het brood, dankte, brak het
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en gaf het aan zijn discipelen en zei:
Neemt en eet, dit is mijn lichaam,
dat voor u gegeven wordt;
doet dit tot mijn gedachtenis.

Evenzo nam Hij de beker na de maaltijd,
dankte, gaf hun die en zei:

 Neemt en drinkt allen daaruit,
want deze beker is het nieuwe verbond
in mijn bloed,
dat voor u vergoten wordt
tot vergeving van zonden;
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.

AGNUS DEI   408A
v. [UITDELINGSWOORDEN]
GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Wie in de gemeenschap van Christus wil delen, komt naar voren om 
brood (indopen)  en wijn te ontvangen.

Tijdens communie: orgelspel en psalm 117d
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SLOTGEBED
v. ... dit uur en al onze dagen.
a. Amen (gezongen)

HEENZENDING EN ZEGEN

a. LIED   704, 3
ZEGEN  beantwoord met Amen (driemaal, gezongen)

UITGANGSCOLLECTE 
bestemd voor deze gemeente

U bent van harte welkom in huis Mariëndal voor een kop koffie, thee
of limonade. 

Colofon
Voorganger: ds. C. Nieuwenhuizen    organist: Gijs van Spankeren
Ouderling van dienst: Gerlof Bosma
Diakenen van dienst: Wil Bongers, Edward Wilms
Koster: Ingeborg Haspels

Agenda
Zondag 22 januari, 10.00 u.: dienst van Schrift en Tafel, voorganger ds. 
Arie Poldervaart

alle gezongen onderdelen zijn overgenomen uit Liedboek (licentienr. 
L20998).
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