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Zondag 26 januari 2020 – 3e zondag na Epifanie  Voorganger:  Ds. Bob Becking  
        Organist:  Jeroen de Haan 
       Lector:   Niels Lucas Luijckx  

Welkom 
 
PRAELUDIUM – voorspel: Koraalbewerking over de melodie van psalm 67 van Simon de Zee (1930-2004) 

*wie kan, gaat staan 

INTROITUS - intrede 

Eerste psalm: Psalm 67  omsloten door de antifoon (gelezen) 

VOTUM – gelofte 

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

a. Amen.  

ADIUTORIUM - bemoediging 

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer 

a. die hemel en aarde gemaakt heeft 

CONFITEOR - schuldbelijdenis 

v. (belijdenis van schuld en bede om vergeving) … zo bidden wij: 

g. 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 

SALUTATIO - groet 

 

COLLECTA - zondagsgebed 

v. (gebed voor de zon- of feestdag)  … door Jezus Christus, onze Heer. 

a.  Amen. 

LEZING UIT HET OUDE TESTAMENT: Jesaja 25: 6 - 9 

Gradualelied: Lied 762 

EPISTELLEZING:  Romeinen 12: 16 - 21 

Zondagslied: Gezang 170 ‘Meester, men zoekt U wijd en zijd’ 
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EVANGELIELEZING 

* wie kan, gaat staan 

Halleluja (voorganger gevolgd door allen) 

v.  Psalmwoord of Evangelievers: 

 ‘De HEER is koning – laat de aarde juichen, laat vreugde heersen van kust tot kus..’   

Halleluja (Allen) 

v. Mattheus 8: 1 - 13 

a. Acclamatie:  

 

 

* wij gaan zitten  

PREDIKING 

INTERLUDIUM – tussenspel: trio over ‘Meester men zoekt u wijd en zijd’ van Jacob Bijster (1902-1958) 

Mededelingen 

INZAMELING VAN DE GAVEN 

Lied:  Lied 840 (Onder het voorspel worden de gaven ingezameld)  

GEBED OVER DE GAVEN 

VOORBEDEN 

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

a. Lied 368c  

Stil Gebed  

Onze Vader - PATER NOSTER 

 

 

S 

 

Slotlied: Lied 534 

Zending en zegen  

* wij gaan zitten  

POSTLUDIUM – naspel: Fuga in G van Johann Pachelbel (1653-17060) 

https://www.youtube.com/watch?v=HbUozIIowzk

