
 
 
In deze dienst: 
Elly Boone……..    - koster,                                            ………  - ontvangst,     
Jan Bosselaar  …  - ambtsdrager,               Elly Boone              - lector,                                     
Anja Kopmels        - cantor 
Henk Tazelaar       - organist,                      ds. G. Ruitenburg    - voorganger 
 

 

20/02/2022                             EPIFANIE VII                       Prot. gemeente 

                                                                                                                    ‘De Ontmoeting’ 
                                                                                                                              Katse kerk 
                                                                                                                              (kleur groen) 
 

INTREDE 
Orgelspel - Stilte - Klokgelui - welkom                                          allen gaan staan 
 

De altaarkaarsen worden aangestoken     
Lied – LB 277        

 
 

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. 
 
Drempelgebed – LB 295 
 

 
 

     allen gaan zitten 

  

Openingspsalm  LB 18:1, 8 

 
Roep om ontferming 

 
Kyrie en Gloria - LB 299 f                                                                             

 
Groet               De Heer zij met u!      En met uw geest!           Allen gaan zitten 
 

Gebed van de zondag, bij de opening van de Schriften: 
            ‘….…door Jezus Christus, onze Heer.’.   Gemeente: Amen.                                                                         
                                                                                                 
DE SCHRIFTEN      
Lezing uit de Tora – Genesis 45:3-11, 15              
 

Antwoordpsalm – LB 37   
  

 
Erger je niet àan slechte ménsen,  * 

wees niet jaloers op wie kwáad doen, 
 
zij verdòrren snel als grás,  * 



zij verwelken als het jonge gróen.  
 

Vertrouw op de HÈER  en doe het góede,  * 

bewoon het land en leef er véilig.  
 

Zoek je gelùk bij de HÉE R ,  * 

hij zal geven wat je hart verlángt.          Het recht zal dagen……... 
 

Leg je leven in de hànden van de HÉER ,  * 

vertrouw op hem, hij zal dit voor je dóen:  
 
het recht zal dàgen als het mórgenlicht,  * 

de gerechtigheid stralen als de míddagzon.  
 

Blijf kalm en wàcht op de HÉER ,  * 

erger je niet aan wie slaagt in het leven,  ° 

aan wie met listen te wérk gaat.  
 
Wind je niet op, làat je woede váren,  * 

erger je niet, dat brengt maar ónheil.       Het recht zal dagen……. 
 
Slechte mensen wòrden verdélgd,  * 

wie hopen op de HEER , zullen het lánd bezitten.  

 
Nog even, en verdwènen is de zóndaar,  * 

je kijkt waar hij is, maar víndt hem niet.  
 
Wie nederig zijn, zùllen het lánd bezitten  *  
en gelukkig leven in overvloed en vréde.       Het recht zal dagen….. 

                                                                                  
                                                                                                 allen gaan staan 

Halleluja   LB 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 LB 339 a   ‘U komt de lof toe…..’ 

 

Prediking                       
                                        - moment van inkeer – 
 
 

Preeklied  LB 974   1,3,5 allen. 2 vr. 4 man. 
 
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 H    
 
Gebed des Heren            Onze Vader………       zie ommezijde 
 
 

ZENDING EN ZEGEN  (staan) 
 

Slotlied   LB 976  : 1 (voorzang) 2 en 3 (allen)  
 
 

Zegen     
 
 

Orgelspel            


