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23 januari 2022, 3e zondag na Epifanie 

voorganger: ds. Nienke van Andel, organist: 

Jeroen de Haan, ambtsdrager: Maria Knöps, 

lector: Bert Kranenborg, koster: Hans Brouwer, 

technicus: Paul Rooij 

Welkom, door de ambtsdrager  

Orgelspel, Praeludium: Koraal & trio over Trio 

'Meester, men zoekt U wijd en zijd’ van Jacob 

Bijster (1902-1958) 

Intrede 

Introïtuspsalm: Psalm 67: 1, 2 omsloten door de 

antifoon ‘Volken, brengt hulde aan de Heer! 

Naties, bewijst Hem eer! Overweldigend is zijn 

liefde, eeuwig duurt zijn trouw! Halleluja’(ps. 117) 

(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  

…door Jezus Christus, onze Heer. 

a. Amen. 

Korte inleiding op de lezingen 

Eerste lezing uit OT: Jesaja 25: 6 - 9 (NBV) 

Gradualepsalm: Psalm 97: 1, 3, 6 

Epistellezing: Romeinen 12: 16 - 21 (NBV) 

Zondagslied: Gezang 170: 1, 2, 3, 6 
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2. Arts aller zielen, 't is genoeg, 

als Gij ons neemt in uw hoede. 

Heel toch de wond, die 't leven sloeg, 

laat ons niet hoop'loos verbloeden. 

Spreek slechts een woord, een woord met macht, 

dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 

Spreek, dan keert alles ten goede. 

 

3. Heiland, Gij weet, hoe dikwijls zorg, 

twijfel en angst ons benauwen. 

Van uw belofte zelf de borg, 

schraagt Gij ons wank'lend vertrouwen. 

Licht wordt ons levens doel en grond, 

als Ge ons vergunt de zaal'ge stond, 

dat wij uw aanschijn aanschouwen. 

 

6. Koning, verheugd geloven wij 

wat uw getuigen verkonden: 

slechts onder uwe heerschappij 

heeft ons hart vrede gevonden. 

Daarom zoekt U elk mensenkind; 

zoek, Herder, mij, opdat ik vind; 

anders zo ga ik te gronde. 

 

v. (aankondiging van het Evangelie) 

* wie kan, gaat staan 

Halleluja - Loof de Heer  

 

v.  Psalmwoord: ‘De Heer is koning - laat de 

aarde juichen. Laat vreugde heersen van 

kust tot kust. (ps. 97: 1) 

  

 

 

 

v. Evangelielezing: Matteüs 8: 1 - 13 

a. Acclamatie:  

 

* wij gaan zitten  

 

Prediking  

Lied 1000: 1, 2, 3 

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): 368c 

Onze Vader, Pater Noster, met gezongen 

doxologie:  

 

 

Slotlied: lied 422 

Zegenbede, besloten met:  

 

 

Naspel, Postludium: Improvisatie 

 

(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.) 


