
DERDE ZONDAG VAN EPIFANIE

29 JANUARI 2023

INTREDE
KLOKGELUI
ORGELSPEL
STILTE De kaarsen worden aangestoken

Allen gaan staan
INTROITUS
a. PSALM 134:1,2,3
v. In de naam van de Vader

en de Zoon 
en de heilige Geest.

a. Amen.

BEMOEDIGING en GEBED VAN TOENADERING
v. Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE
a. die hemel en aarde gemaakt heeft.
v. Niet om te oordelen zijt Gij gekomen, God,

maar om te zoeken wat verloren is,
om te bevrijden 
wie in schuld en angst gevangen zijn,
om ons te redden als ons hart ons aanklaagt.

a. Neem ons aan zoals wij hier aanwezig zijn
met heel dat zondige verleden van de wereld.

v. Gij zijt toch groter dan ons hart,
groter dan alle schuld.
Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst,
een God van liefde tot in eeuwigheid.

a. Amen.

KYRIE EN GLORIA  

v. Laten wij de Heer om ontferming aanroepen 
voor de nood van de wereld
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… enkele intenties …
Zo roepen en prijzen wij de Heer,
want zijn barmhartigheid heeft geen einde:

a. KYRIE VAN LIED 299  E (I: VOORZANG, II: ALLEN) 
GLORIALIED 81:1,4,8

v. De Heer is met u
a. Ook met u is de Heer  (gesproken)

GEBED VAN DE ZONDAG
v. ….in ons vertrouwen op U,

dit uur en alle dagen van ons leven.
a. Amen.  (gesproken) 

allen gaan zitten 
HEILIGE SCHRIFT

INLEIDING

LEZING UIT HET OUDE TESTAMENT: EXODUS 1:1-10 EN EXODUS 2:-1-10

ANTWOORDPSALM 130:1,4

EVANGELIELEZING:  MATTEÜS 5,1-12
allen gaan staan

v. Wij horen het evangelie: Mattheus 5,1-12
a.

v. Woord van de Levende God.
ACCLAMATIE  339A ('U KOMT DE LOF TOE…') 

allen gaan zitten

VERKONDIGING

a. LIED 713:1,2
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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!.

MEDEDELINGEN EN AANKONDIGING COLLECTES
Bestemming: 1. Diaconie; 2. Orgelfonds;
 bij de uitgang 3. eigen gemeente
Orgelspel 

GEBED OVER DE GAVEN
v. Gezegend zijt Gij, Eeuwige, Schepper van al wat leeft. 

Van u ontvangen wij de vruchten van de aarde, 
aan u dragen wij op brood en wijn,
voedsel dat ons sterkt, op de weg naar uw Koninkrijk. 

a. Amen 

TAFELGEBED                       allen gaan staan

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.
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v. U komt onze dank toe,
Gezegend zijt Gij, Eeuwige, om wie Gij voor ons zijt,
Schepper, Bevrijder, HEER boven alle machten,
Herder van mensen, Licht en Leven.
U komt onze dank toe omdat Gij liefde zijt:
een God die ons geen lot oplegt,
maar onze lotgevallen deelt,
die ons falen vergeeft,
die zich ons lijden aantrekt
en zich verheugt in onze vreugden.
Zo hebt Gij U bewezen en zo vertrouwen wij op U,
ook als uw aangezicht verborgen is,
uw stem niet wordt gehoord
en uw arm te kort schijnt om ons te helpen.
En met allen die uw Naam hoog houden 
zingen wij U de lofzang toe:

a. Heilig, heilig heilig, (404 A)

v.  Gezegend zijt Gij, eeuwige God, 
om Jezus uw Zoon, die, vervuld van U, 
vol vertrouwen in het leven, 
mensen trouw was tot het uiterste.
Hij is onze voorganger,  de gids van ons geloof. 

Hij heeft in de nacht van de overlevering het brood
 genomen, daar de dankzegging over uitgesproken.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen: 

Dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis.

En na de maaltijd heeft hij de beker genomen en de dankzegging 
 uitgesproken. Hij gaf de beker rond:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Doet het zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis.

a. Zo vaak wij dit brood eten en deze beker drinken,
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verkondigen wij de dood van onze Heer
totdat Hij komt.

v. Amen.

a. Onze Vader, die in de hemel zijt…….
………….. en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen. allen gaan zitten

a. AGNUS DEI  ( 408A)

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
v. Brood dat leven geeft en wijn die het hart verheugt - 

in deze tekenen wil de Heer met ons zijn.
Komt dan en deelt in zijn overvloed.

Wie in de gemeenschap van Christus wil delen, komt naar voren om brood 
te ontvangen.

MUSICA PRO DEO orgelspel 

SLOTGEBED
v. Dat wij uw woord gehoord hebben, God,

dat wij het brood gebroken hebben voor elkaar -
laat dat voor ons een teken zijn 
dat U bij ons bent, dat wij uw mensen zijn, 
door U gevoed, door U geliefd.
Verlaat ons niet -  wij bidden U,
wees als het daglicht om ons heen, 
wees onze vaste grond, onze toekomst.

a. Amen (gezongen)

HEENZENDING EN ZEGEN

a. LIED 422:1,2,3
ZEGEN  beantwoord met Amen (driemaal, gezongen)

Orgelspel
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uitgangscollecte: voor deze gemeente

‘Talloos de liederen, talloos
  al die nog niet geschrevene:
  ook de nu nog niet levenden
  zetten de dankzegging voort.

  Later geborenen weten
  later gebeurende dingen-
  eens te meer zullen zij zingen:
  God in het mensenbestaan,
  0 zie ons aan!’

(Willem Barnard, tekst Liedboek pg 1561)

Colofon
Voorganger: ds. Karen van Huisstede
Ouderlingen van dienst: Elly Wilms
Diakenen van dienst: Ingeborg Haspels, Eward Wilms
Organist: Gijs van Spankeren                                 
Koster: Diny Koopmanschap

Agenda
zondag 5 februari: Geen dienst in deze kerk maar ZWO dienst in de         
Johanneskerk, Princenhage
zondag 12 februari: 10u dienst van Schrift en Maaltijd, voorganger ds. 
Bert Kuipers.
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