
 
 
In deze dienst: 
Elly Boone……..    - koster,                          ………  - ontvangst,     
                         …  - ambtsdrager,                             - lector,                                     
…..       .                 - cantor 
Henk Tazelaar       - organist,   ds. Nico Vlaming  - voorganger 
 

 

27/2/2022                             EPIFANIE VIII                       Prot. gemeente 

                                                   Quinquagesima                               ‘De Ontmoeting’ 
                                                                                                                              Katse kerk 
                                                                                                                             (kleur: groen) 
INTREDE 
Orgelspel - Stilte - Klokgelui    -    allen gaan staan 
                   De altaarkaarsen worden aangestoken     
 
Openingslied   287       Allen: 1 en 5    Voorzang:  2 
 
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. 
 
Gezongen Gebed van toenadering   298 
 
Openingspsalm  46 : 1 en 3                                      allen blijven staan  
                                                                                     
Roep om ontferming  -    
Kyrie en Gloria     299 D                                                                             
 
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  -  Ezechiël  37,15 - 23              

 
Antwoordpsalm    92       Antifoon:  1. Voorzang  2. Allen    
 

 

 
  Het is goed de HEE R  te lóven,  * 

uw naam te bezingen, Allerhóogste,  
 



  in de morgen te getuigen van uw líefde  * 
en in de nacht van uw tróuw,  

 
  bij de klank van de tiensnarige hárp  * 

en bij het ruisend spel op de líer.  
 

  U verheugt mij, HEE R , met uw dáden,  * 
ik juich om wat uw hand verrícht.  

 
  Hoe groot zijn uw dáden, HEE R ,  * 

hoe peilloos diep uw gedáchten.  
 

  Het dringt tot de dommen niet dóor  * 
en dwazen kunnen het niet vátten:  

 
  dat de wettelozen als onkruid gedijen  ° 

en de onrechtvaardigen blóeien  * 
alleen om te worden verdelgd, voor altíjd.      Antifoon 

 
  U, HE ER , bent eeuwig verhéven,  * 
  maar uw vijanden, HÉ ER ,  
 

uw vijanden gaan te grónde  * 
en wie onrecht doen, worden verstróoid.  

 
  De rechtvaardigen groeien op als een pálm,  * 

als een ceder van de Libanon rijzen zij omhóog.  
 

  Ze staan geplant in het huis van de HÉ ER ,  * 
in de voorhoven van onze God groeien zij óp.  

 
 
  Zij dragen nog vrucht als ze óud zijn  * 

en blijven krachtig en frís.  
 

  Zo getuigen zij dat de HÉER recht doet,  * 
mijn rots, in wie geen ónrecht is.                        Antifoon 

                                                                                     

                                                                                                     allen gaan staan 
Halleluja   338 A                                   
‘Vader, ik dank U dat Gij mij hebt verhoord,  * 
zij zullen geloven dat Gij mij gezonden hebt.  Halleluja…. 

Jezus sprak: ‘Lazarus, kom naar buiten! ‘   * 
En tegen de omstanders: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’        
Halleluja… 
 
Lezing uit het heilig Evangelie  –  Johannes 11, 45 - 54 
eindigend met: Woord van de levende Heer!  

Acclamatie 339 a   ‘U komt de lof toe…..’                 allen gaan zitten 
 
Prediking                       
                                        - moment van inkeer – 
 
Preeklied   835       Allen: 1, 2 en 4    Voorzang: 3 
 
                          MAALTIJD VAN DE HEER 
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 B    
 
We gaan  staan voor het Tafelgebed   403 E 
 
Gebed des Heren            Onze Vader………       zie ommezijde 
 
Agnus Dei    Lam Gods……  408 D 
 
Communio                  afgesloten met  399 
 
Postcommunio     270 H     
 
Dankgebed     ‘…….  Amen.   
 
ZENDING EN ZEGEN   
 
Slotlied     159 C     Refrein:   1. Voorzang   2. Allen   
 
Zegen        431 C    Amen, Amen, Amen!    
 
Orgelspel            


