
TWEEDE ZONDAG VAN EPIFANIE
ZONDAG VAN DE EERSTGEROEPENEN

ROEPING VAN DE APOSTEL PAULUS (25 januari)
22  januari 2023

INTREDE
KLOKGELUI   ORGELSPEL STILTE De kaarsen worden aangestoken

Allen gaan staan
INTROITUS (Omnis terra)

a. PSALM  66: 3, 4, 5, 7

v. In de naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest

a. Amen
v. Genade zij u en vrede van God, onze Vader,

en van Jezus Christus, de Heer.
a.              Amen
v. Heel het aardrijk moet  U aanbidden, o God,

laat het psalmen zingen, psalmen zingen,
uw Naam ter eer, o Allerhoogste! (psalm 66) 

BEMOEDIGING en GEBED VAN TOENADERING
v. Onze hulp is in de Naam van de HEER
a. die hemel en aarde gemaakt heeft.
v. Voor U belijden wij, almogende God,
a. voor heel uw kerk en voor elkaar,

dat wij gezondigd hebben
in gedachten, woorden en werken,
in het kwade dat wij gedaan hebben
en in het goede dat wij hebben nagelaten.

v. Ontferm U over ons,
a. vergeef ons onze zonden

en geleid ons tot het eeuwige leven.
v. Door Jezus Christus, onze Heer.
a. Amen.
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KYRIE EN GLORIA  
LIED 299b

v. De Heer zij met u
a. Ook met u zij de Heer  (gezongen)

GEBEDEN VAN DE ZONDAG
v. Barmhartige God, Gij hebt uw Apostelen

Andreas, Simon, Jakobus en Johannes,
die als eersten werden geroepen,
in het hart gegeven ……………….,uw Zoon, amen . 

God, Gij hebt door het getuigenis van uw apostel Paulus
De gehele wereld onderwezen;
Geef ons dat wij…………………..
Door onze Heer, Jezus Christus, ….…. eeuwen der eeuwen, 
Amen.  (gezongen) 

Allen gaan zitten 
HEILIGE SCHRIFT

EERSTE LEZING :  Jeremia 1: 4- 10 
v. U loven wij, o God,       
a. in eeuwigheid. Amen. 

ANTWOORDPSALM  40a Voorganger, voorzang. 
EPISTELLEZING : Handelingen 26: 1, 12 -20
v. Zo spreekt de Heer
a. Wij danken God!

allen gaan staan
v. Hoort het heilig Evangelie!
1. voorzang; 2. allen

v. Halleluja. Looft de Heer, al zijn engelen,
looft Hem, al zijn heerscharen. Halleluja.

EVANGELIELEZING: Markus 1: 16-22
v. Woord van de Levende God.
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ACCLAMATIE  LIED 315: 3 (“Gemeente, aan wier aardse handen”)
allen gaan zitten

VERKONDIGING, besloten  met:
v. In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
a.  Amen.
ORGELSPEL
zondagslied: 836 : 1 en 3 voorzang; 2,4,5 allen

MAALTIJD VAN DE HEER
GAVEN en GEBEDEN

VREDEGROET
v. De vrede van de Heer zij altijd met u.
a. En met uw geest.   
v. Wij wensen elkaar de vrede

MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN  
Bestemming: 1. Diaconie; 2. Missionair, landelijk.
Intussen worden de gaven ingezameld en samen met de gaven van 
brood en wijn aangedragen.

GEBED OVER DE GAVEN
v. Mogen, Heer, de gaven die wij U aanbieden op deze 

feestdag ons de zegen bereiden dat wij,
die uw Roepstem horen, Hem volgen waar hij ook gaat:
Christus, onze Heer,

a. Amen
allen gaan staan

TAFELGEBED
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v. Ja, waardig zijt Gij …..(prefatie van de  Apostelen)
….zonder einde zingend:

SANCTUS en BENEDICTUS

allen gaan zitten
v. ……...[vervolg tafelgebed]

VOORBEDE
I: voorzang; II: allen: acclamatie LIED 368C

De intenties worden telkens besloten met:
v. Zo bidden wij: 
a. (herhaling acclamatie Lied 368C)
v. ... vandaag en alle dagen tot in uw koninkrijk

stil gebed
v. ……….(afsluitend gebed)
a. Amen (gezongen).

Onze Vader, ……..
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen.
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AGNUS DEI  270 G
v. [uitdelingswoorden]

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Wie in de gemeenschap van Christus wil delen, kan naar voren 
komen om brood en wijn te ontvangen.
MUSICA PRO DEO orgelspel 

SLOTGEBED
v. Gesterkt door de hemelse gaven

bidden wij U, Heer onze God:
wil in ons de gloed ontsteken van de liefde
die brandde in het hart van uw Apostelen
opdat de kracht van uw genade 
zich ook in ons mag openbaren, 
dit uur en al onze dagen.
Amen (gezongen)

HEENZENDING EN ZEGEN

a. Gezang 171: 1, 3, 4 Liedboek der Kerken 
                (melodie: Lied 749, Op, waak op, zo klinkt het luide)

1. Christus wandelt langs de straten
    van land en stad, alleen gelaten.
    Wie volgt het roepen van zijn stem?
    Nadert zondaars, moeden, blinden,
    zijn kracht en liefde wil u vinden.
    Waar zoudt gij rusten dan bij Hem?
    Wij dwaalden ver, o Heer,
    wij zagen ‘t pad niet meer,
    maar uw liefde,
    met teedre kracht,
    heeft door de nacht
    ons in uw armen thuis gebracht

3. Spreidt uw palmen voor zijn voeten,
     laat al wat ademt Hem begroeten:
     de Koning komt, valt knielend neer.
     Davids Zoon rijdt door de velden,
     Hij maakt discipelen tot helden,
     zijn Geest vaart door het machtig heer.
     Wij aarzelden zo lang,
     de harten werden bang.
     Doelloos kwijnen!
     Voorbij het leed,
     nu elk zich weet
     tot heilge offerdienst gereed!
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4. Christus wandelt langs de wegen
    der wereld zijne toekomst tegen.
    Het licht al aan de horizon.
    Reeds gaat ‘t eeuwig schijnsel klimmen
    rondom uit alle verre kimmen,
    zoals geen dageraad begon.

    Het Koninkrijk genaakt.
    Gerede harten, waakt!
    Dag des heren…
    Uw heilgen zijn
    met kleedren rein
    gereed om op het feest te zijn.

ZEGEN  beantwoord met Amen (driemaal, gezongen)

UITGANGSCOLLECTE 
bestemd voor deze gemeente

Aansluitend op deze dienst bent u van harte welkom in huis 
Mariëndal voor een kop koffie, thee of limonade. 

colofon
Voorganger: ds. Arie Poldervaart
Ouderling van dienst: Leni van Tuijl-Wisse
Diakenen van dienst: Ingeborg Haspels, Alain Gouamene
Organist: Gijs van Spankeren
Koster: Diny Koopmanschap

Alle gezongen onderdelen, met uitzondering van de beurtzang bij het tafelgebed zijn 
overgenomen uit Liedboek (licentienr. L20998).

Agenda

Zondag 29 januari , 10.00 uur dienst van Schrift en Tafel
voorganger ds . K. van Huisstede
Met na die dienst en de koffie voor wie zich daarvoor heeft opgegeven: een 
eenvoudige lunch.
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