
 
 
In deze dienst: 
Elly Boone……..    - koster,                                            ………  - ontvangst,     
Jan Sandee     …  - ambtsdrager,                Leni de Kam             - lector,                                     
Corella Nijsse       - cantor 
Henk Tazelaar       - organist,  Harm ten Klooster  - voorganger 
 

 

13/02/2022                             EPIFANIE VII                       Prot. gemeente 
                                                                                                                    ‘De Ontmoeting’ 
                                                                                                                              Katse kerk 
                                                                                                                              (kleur groen) 
 
INTREDE 
Orgelspel - Stilte - Klokgelui                                                         allen gaan staan 
 
De altaarkaarsen worden aangestoken     
Lied 277       1.Voorzang    2. Allen    

 

 
 
In de naam ✠ van de Vader  
en de Zoon  
en de heilige Geest.  
Amen. 
 
Onze hulp is de Naam van de HEER, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
 

Gij wacht op ons, goede God, totdat wij open gaan voor U. 
Wij wachten op uw woord, dat ons ontvankelijk maakt. 
Stem ons af op uw stem, stem ons af op uw stilte….. 
……………………………… 
Spreek ons uw Zoon tegemoet: 
Jezus, het woord van uw vrede. 
Vergeef ons, goede God, al wat wij misdeden 
en laat ons weer in vrede leven. 
Amen.                                                                                      allen gaan zitten 
  
Openingspsalm      18    Allen: 1, en 5. 
 
Roep om ontferming 
 
Kyrie en Gloria     299 f                                                                             



Groet               De Heer zij met u!      En met uw geest! 
 
Gebed van de zondag, bij de opening van de Schriften: 
            ‘….…door Jezus Christus, onze Heer.’.   Gemeente: Amen.                                                                         
                                                                                                 allen gaan zitten 
DE SCHRIFTEN      
Lezing uit de Profeten  1 Samuel 26: 2.7-9. 12-13.  22-23.              
 
Antwoordpsalm    1       Antifoon:  1. Voorzang  2. Allen    

 Gelùkkig de méns  * 
 die niet meegaat met wie kwáad doen,   
 
die de weg van zòndaars niet betréedt, * 
bij spotters niet aan táfel zit,  
 
maar vreugde vindt in de wèt van de HÉER   * 
en zich verdiept in zijn wet, dag en nácht.  
 
Hij zal zìjn als een bóom,  * 
geplant aan stromend wáter.                  Gelukkig de mens…                                  
 
Op tijd draagt hij vrucht, ° 
zijn blàderen verdórren niet.  * 
Alles wat hij doet komt tot blóei.  
 
Zo nìet de wéttelozen!  *                                       
Zij zijn als kaf dat verwaait in de wínd.  

 
Wettelozen houden niet stànd waar récht heerst,  * 
zondaars niet in de kring van de rechtváardigen.  

 
De HEE R  beschermt de wèg van de rechtváardigen,  * 
de weg van de wettelozen loopt dóod. Gelukkig de mens… 
 

 
                                                                                     

                                                                                                            allen gaan staan 
Halleluja   338 A                                   

      
Kom, laat ons juichen voor de HEER, onze God,  *  
jubelen ter ere van de rots van ons heil     Halleluja…. 
 

Heb je vijanden lief  * 
wees goed voor wie jullie haten.  Halleluja…. 

 
Lezing uit het heilig Evangelie  –  Lucas 6, 27 - 38 
eindigend met: Woord van de levende Heer!  
Acclamatie 339 a   ‘U komt de lof toe…..’ 

 
Prediking                       
                                        - moment van inkeer – 
 
 

Preeklied  530.   Vooraf gegaan door het credo-lied 344  
 
Gaven en gebeden  – om mee te delen, om voor te bidden. 
Inzameling van de gaven/offerande: 1e rondgang : Diakonaal werk 
                                                          2e rondgang : Eredienst en Pastoraat     
 

Gebed over de gaven   “…door Jezus Christus, onze Heer.”  Amen.  
 
Voorbede en stil gebed, telkens beantwoord met de acclamatie  367 D    
 
Gebed des Heren            Onze Vader………       zie ommezijde 
 
 

ZENDING EN ZEGEN  (staan) 
 
Slotlied   763.      

 
 

Zegen     
 
 

Orgelspel            


