
Zondag 12 februari 2023

Medewerkers aan deze dienst:
Voorganger: Ruth Pruis
Ouderling: Hans Vissers
Diaken: Carel Huijgen
Lector: Gerry Knobbe
Organist: Carel van Aurich
Apparatuur: Marleen Betten en Sietse Boersma



OM TE BEGINNEN

Orgelspel

Woord van welkom door de ouderling van dienst
De tafelkaarsen worden aangestoken
Moment van stilte

Openingslied of eerste psalm (allen staan)
LB 119a: ‘Uw woord omvat mijn leven’ (cantorij 1, allen 2, 3 en 4)

Groet en bemoediging 
v  De Eeuwige zal bij je zijn!
g  De Eeuwige zal je bewaren!
v  Onze hulp is de naam van de ENE
g  die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed
LB 296: ‘Die de morgen ontbood’

(allen gaan zitten)

KYRIE EN GLORIA
LB 299j: ‘Om de mensen en de dieren’

RONDOM HET WOORD

Gebed van de zondag

Besluit gebed
ZZZ 619a: ‘Licht voor ons uit’ (eenmaal cantorij, dan allen)

Epistellezing
1 Korintiërs 2, 6-11



Lied
LB 848: ‘Al wat een mens te kennen geeft’ (cantorij vers 1 en 3, allen 
2 en 4)

Evangelielezing
Matteüs 5, 17-26

Gezongen acclamatie
‘Gezegend om uw woord’ (eenmaal cantorij, dan allen)

Overweging 

Orgelspel

Lied
LB 320: ‘Wie oren om te horen heeft’

GEBEDEN EN GAVEN

Diaconale mededelingen en informatie over de inzameling

Tijdens inzameling zing de cantorij: ‘Wat vrolijk over U geschreven 
staat’ (LB 324)

Voorbeden met gezongen acclamatie
ZZZ 112: ‘Keer u om naar ons toe’ (cantorij leidt de eerste keer in, 
daarna telkens allen)

Stil gebed en Onze Vader



Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.
Amen.

ZENDING EN ZEGENING

Slotlied (allen staan)
LB 316: ‘Het woord dat u ten leven riep’

Zending en zegen

Orgelspel

De collecten:
1e collecte Kerk in Actie Ethiopië
2e collecte Stedelijk kerkenwerk
De derde collecte bij de uitgang is voor  hulp aan de 
slachtoffers van de aardbeving in Syrië 

Amnesty: Bahrein; laat Abdulhadi vrijj


