
Zondag 29 januari 2023

Vierde zondag na Epifanie

in de Grote of Jacobijnerkerk

aanvang 10 uur

Orgelspel

De ambtsdragers komen binnen

Psalm van de zondag (staande): Lied 93

ondertussen worden de tafelkaarsen
aangestoken

Bemoediging en groet
vg. Onze hulp is in de Naam van de HEER
gem. Die hemel en aarde gemaakt heeft

vg. De Heer zij met u
gem. Ook met u zij de Heer

Drempelgebed
vg: (…) door Jezus Christus, onze Heer
gem. Amen
(de gemeente gaat zitten)

Lied: Liet 276

2 Wurden fan fier, stjerren dy’t falle,
fonken ferline oer ús saaid.
Nammen foar Him, dreamen, sinjalen,
djip út ’e wrâld hjirhinne waaid.
Mûlen fan stien binne_iepen gien,

fernije, meitsje grut
Gods frij en ljochtsjend wurd.

3 Tafel fan Ien, brea fan genede,
sa binne wy elkoarren jûn.
Wûnder fan God, minsken fan frede,
’t âlde geheim as nij wer fûn.
Brek dan en diel, ’t wurdt ien gehiel,
doch wat ûntinkber is:
dea en ferrizenis.

Kyrie, verwoord door onze jongeren
Responsie op Kyrie: Lied 301 E

Gloria: Tussentijds 55

Gebed voor het opengaan van de Schriften

Lezing: Zefanja 2: 1-3 en 3: 9-11

Schriftlied : Lied 763



Lezing: Mattheus 5 : 1-12

Acclamatie: Lied 335

Schriftlied: Tussentijds 59

Gelukkig de mens
die droefheid ontmoet
en door zijn blijmoedigheid
wonderen doet.

Gelukkig de mens
die, zuiver van hart,
gewapend met eerlijkheid
eigenwaan tart.

Gelukkig de mens
die niet eerder zwicht
tot hij in gerechtigheid
vrede hier sticht.

Gelukkig de mens
die dit heeft volbracht
en ons in de duisternis
licht heeft gebracht.

Gelukkig de mens
die Hem kan verstaan
die ons in die menslijkheid
voor is gegaan.

Uitleg en verkondiging

Antwoordlied: Lied 718

Gaven en gebeden
Inzameling van de gaven voor:

- Diaconie en Kerk
- JOP/Jeugdwerk PKN

Toelichting op de activiteiten tbv de Voedselbank

Dankgebed
Voorbeden

acclamatie bij de voorbede: Lied 368 C

stil gebed
Onze Vader

Slotlied (staande): Lied  146 C: 1, 5 en 7

Uitzending en zegen

Orgelspel

In deze dienst:

voorganger : Ds. A.M. Roest
organist : Peter van der Zwaag
ouderling : Meindert Atema
diaken : Hanna de Vries
lector : Nynke de Vries

Er worden bij de uitgang door de predikant en
ouderling geen handen gegeven maar een kort
knikje of boks is als groet genoeg.
Als u de bloemen weg wilt brengen dan kunt u
zich melden bij de ouderling van dienst.

Ontmoeting met koffie, thee en frisdrank


