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16 januari 2022, 2e zondag na Epifanie 

voorganger: Nelleke de Jong, organist: Jeroen de 

Haan, ambtsdrager: Peter Slob, lector: Niels Lucas 

Luijckx, koster: Sijmen Hijkoop, technicus: Henk 

Burggraaff 

Welkom, door de ambtsdrager  

Orgelspel, Praeludium: Prelude uit Psalm 103 van 

jaap Dragt (1930-2003) 

Intrede 

Introïtuspsalm: Psalm 66: 1,2 – Breek, aarde, uit 

in jubelzangen omsloten door de antifoon ‘Heel 

de aarde zal U aanbidden, U psalmzingen, 

psalmzingen uw Naam ter eer!’(ps. 66: 4) 

(tijdens het zingen wordt het licht aangedragen)  

Gelofte, Votum  

v. In de Naam van de Vader en de Zoon en de 

heilige Geest. 

a. Amen.  

Bemoediging, Adjutorium  

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer 

a. die hemel en aarde gemaakt heeft 

Schuldbelijdenis, Confiteor  

v. (belijdenis van schuld en bede om vergeving) … 

zo bidden wij: 

a. Heer, schenk ons uw genade en leid ons tot 

het eeuwige leven.  

v. Amen.  

(wij gaan zitten)  

KYRIE - Heer – roep om ontferming 

 

GLORIA IN EXCELSIS - Ere zij God in den hoge 

 

Groet, Salutatio  

 

Zondagsgebed, Collecta  

v. Heer, onze God, 

Gij, die de hemel en de aarde omvat, 

verhoor in genade het zuchten van uw volk, 

zo bidden wij. 

Geef ons uw vrede alle dagen van ons leven 

en maak ons één, opdat wij op uw bruiloftsfeest 

naar hartenlust mogen genieten.  

Door Jezus Christus, onze Heer. 

a. Amen. 

Korte inleiding op de lezingen 

Eerste lezing uit OT: Numeri 20: 2 - 13 

Gradualepsalm: Psalm 107: 1, 7  – Gods 

goedheid houdt ons staande 

Epistellezing: Romeinen 12: 6 - 16 

Zondagslied: Lied 526: 1,2,3,4 – Juich voor de 

koning van de Joden  

v. (aankondiging van het Evangelie) 

* wie kan, gaat staan 

Halleluja - Loof de Heer  

 

v.  Psalmwoord: ‘Loof Hem, al zijn herauten, 

loof Hem, heel zijn engelenmacht.’  
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v. Evangelielezing: Johannes 2: 1 - 11 

a. Acclamatie:  

 

* wij gaan zitten  

 

Prediking  

Lied 970 – Vlammen zijn er vele, één is het licht 

Mededelingen 

Gebed over de gaven  

Voorbeden, waarin meegenomen worden de 

gebedsintenties uit de Anna-kapel  

v. (voorbeden) … laten wij de Heer bidden:  

a. Lied (acclamatie): 331 – Roep onze 

namen, dat wij U horen 

Onze Vader, Pater Noster, met gezongen 

doxologie:  

 

 

Slotlied: Psalm 103: 1, 2 en 9 – Zegen, mijn ziel, 

de grote naam des Heren 

Zegenbede, besloten met:  

 

 

Naspel, Postludium: Improvisatie over ‘Wij willen 

de bruiloftsgasten zijn’ (lied 525). 

 

(Tijdens het naspel worden de tafelkaarsen gedoofd. 

Het licht wordt de kerk uitgedragen, de wereld in. 

Voorganger, ambtsdrager(s) en lector gaan achter het 

licht aan, richting uitgang. We bewaren de stilte tot na 

het orgelspel.) 


