
Zondag 23 januari, 3e na epifanie 
‘Loof de Heer, alle volken, prijs hem alle naties, zijn 
liefde voor ons is overstelpend, eeuwig duurt de 
trouw van de Heer.’ (Psalm 117) 
Gebruikmakend van liturgie I uit de Zwarte klapper 
Avondmaalsliturgie staat genoteerd achter rood in de 
klapper. 
 
Orgelspel 
Welkom 
Openingswoorden – zie klapper 
Introïtus Psalm 67, 1, 2, 3 
Kyrie – zie klapper 
Gloria – zie klapper 
Groet – zie klapper 
Gebed 
 
Kinderen in het midden 
Eerste lezing, gezongen: Lied 170 ‘Samuel’, naar I 
Samuel 3,1-10 
Tweede lezing, Johannes 1,35-52 
 Aankondiging 

Psalmwoord’ uit psalm 67 ‘God, wees ons 
genadig en zegen ons, laat het licht van uw 
gelaat over ons schijnen, dan zal men op 
aarde uw weg leren kennen, in heel de wereld 
uw reddende kracht.’ 

 Halleluja – zie klapper 
 Evangelielezing Johannes 1,35-52 
 Lof – zie klapper 
 
Verkondiging 
Lied 533 ‘Daar komt een man uit Nazareth’. Couplet 1, 
2, 3 door zangers, refrein door allen. Couplet 4, 5, 6 
door allen 
 
Afkondigingen. Collecteschalen staan bij de hal. 
Iedereen is welkom om te delen in brood en wijn. U 
kunt naar voren lopen, vooraan wordt u door de brood 
aangereikt in een schaaltje. Dan kunt u naar de plek 
waar de diaken u wijn (bij de piano) of druivensap (bij 
de tafel) aanreikt in een kelkje. Uw lege schaaltje kunt 
u terugplaatsen op een blad voor de banken en de uw 
lege kelkje bij de deur. Via het gemeentecentrum kunt 
u teruggaan naar uw plaats. Mensen die het trapje 
vooraan willen vermijden, kunnen teruglopen. Geef 
elkaar de ruimte.  
U wordt door de coördinator uitgenodigd om te gaan. 
Indien u een glutenvrij dieet hebt, kunt u dat aangeven 
aan de predikant. 
 
Gebeden. Dankgebed en voorbeden met responsie 
514c ‘God wees ons genadig, zegen ons met het licht 
van uw ogen’.  
 
 

Avondmaalsviering staat in de klapper, achter ‘rood’  
 
Lied 145a (2x) ‘Aller Augen warten auf dich, Herre’  
Credo. De gemeente gaat staan, indien mogelijk. 
A: IK GELOOF IN GOD, DIE LIEFDE IS,  

BEGIN EN EINDE VAN AL WAT IS,  
DIE NIEMAND LAAT VALLEN.  

 V: Ik geloof in Jezus, kind van mensen,  
Zoon van God,  
een en al liefde tot het uiterste toe.  
Hij wijst mij de weg, trekt met mij mee.  

  
A: IK GELOOF IN DE GEEST  

DIE ZOEKT NAAR MENSEN DIE VERTROUWEN OP GOD,  
DIE MENSEN VERWARMT EN INSPIREERT, EN AANZET 

TOT LIEFDE GROTER DAN HUN HART.  
V: Ik geloof in mensen die in Zijn Naam openlijk 

of in stilte doen wat gedaan moet worden,  
die samen kerk willen zijn in de  
geest van het evangelie.  

  
A: IK GELOOF IN HET LEVEN DAT ACHTER ONZE GRENZEN  

VREDE EN RUST VINDT BIJ GOD, DIE HET DRAAGT 
EN ZAL VOLTOOIEN.  
WANT GODS LIEFDE, BARMHARTIGHEID  
EN TROUW ZIJN EINDELOOS GROOT. AMEN 

De gemeente kan plaatsnemen.  
 
Prefatie – gezongen, zie klapper 
Lofprijzing – gesproken. Uitlopend in gezongen  
Sanctus – zie klapper 
Avondmaalsgebed 

Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde 
geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil geschiede, gelijk in de 
hemel, alzo ook op aarde; geef ons heden ons 
dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk 
ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet 
in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. 

 
 
Inzettingswoorden. De gemeente gaat staan, indien 
mogelijk. 
Agnus Dei - gezongen 
Vredegroet Wij wensen elkaar vrede toe met  

een gebaar van nabijheid 
Nodiging   
Communio - Delen van brood en wijn 
Dankzegging – gezongen, zie klapper 
Dankgebed 
Lied: 981 ‘Zolang er mensen zijn op aarde’  
Zending en zegen 
Orgelspel 


