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De kleur is wit: de kleur van feest, zuiverheid en 
reinheid. De naam van deze zondag 
is de 3e zondag van Epifanie (Kanazondag).  

Dienst 15 januari 2023                       
Locatie: Het Anker    9.30 uur , Voorganger: Ds. W.T. Spoelstra-Postmus (Spijk) 
Organist: Jan Smid              Lector: Janke  Kooi 
 
Collecten: 
De eerste collecte is voor het Werelddiaconaat/Vaktraining voor jongeren in Pakistan, de tweede 
collecte is voor de kerk en de 3e collecte is voor het onderhoud. Bijdrage bij de uitgang of via Givt of 
een bankrekeningnummer. Alvast dank. 
 
Dienst 22 januari 2023   Heilig Avondmaal  
Locatie: Het Anker     9.30 uur , Voorganger: Ds. P. Israël  
 
Meeleven 
De heer T. Klein, Kon. Julianastraat 4C verblijft voor een aantal weken in het revalidatiecentrum 
Eemsdelta, afdeling Wad, kamer 15, Zwet 9e, 9932 AA Delfzijl.                                                                                                            
De heer M.W. Berghuis, Gulden Akker 1 is opgenomen in het Ommelander Ziekenhuis, Postbus 35, 
9679 ZG Scheemda. In de eerste week van januari heeft hij daar enkele dagen doorgebracht maar 
afgelopen dinsdag is hij daar opnieuw opgenomen.                                                                             
Op 4 januari is mevrouw G.R. Bakker-Doornbosch, Prinses Margrietstraat 19, geopereerd. Een 
relatief eenvoudige ingreep viel toch wat tegen. Mevrouw Bakker is wel weer thuis, maar moet in 
ieder geval de komende vier weken nog erg rustig aan doen.   

Bloemen  
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar de heer G.J. van der Wal, Hoofdstraat 99.                

 

De bruiloft te Kana 

De Kerkenraad wenst u een gezegende dienst. 

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur18.00 uur18.00 uur18.00 uur via e-mail naar 

zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

 



 

 

 
ORDE VAN DIENST 15 JANUARI 2023 
 
Orgelspel :Introïtus over "Lied tegen de 3e 
Wereldoorlog" van Gijs van Schoonhoven 
(*1953) 
Welkom door de ambtsdrager van dienst.                                                                                        
Lied van de intocht: Psalm 97: 1 ( gemeente 
staat)                                                                                     
Onze Hulp, drempelgebed en groet                                                                                                                     
Vg. Onze hulp is de naam van de Ene, de 
Levende                                                                              
Gem die hemel en aarde gemaakt heeft                                                                                               
Vg.  De Ene blijft trouw, altijd                                                                                                                   
Gem en laat niet los het werk waarmee   
zijn hand is begonnen.                                                            
Vg Hier zijn wij, mensen met een groot 
verlangen                                                                              
Om te vieren en  zeggen dat de hoop het zal 
winnen van de wanhoop;                                                       
Om de droom levend te houden van 
goedheid en samenleven.                                                                        
U zult ons toch niet beschamen?                                                                                              
Daarom roepen wij: Eeuwige, toon ons uw 
trouw                                                                                        
Gem Amen                                                                                                                                                        
Vg. De Heer is met u!                                                                                                                            
Gem Ook met u is de Heer. Hierna gaan 
we zitten 

Als Kyrië en Gloria zingen we “Lied tegen de 
3.e Wereldoorlog” : melodie: liedboek 562 

Wij die met eigen ogen                                                                                                                       
de aarde zien verscheurd,                                                                                                              
maar blind en onmeedogend                                                                                                                    
ontkennen wat gebeurt                                                                                                                                    
Dat oorlog is geboden                                                                                                                                
en vrede niet mag zijn,                                                                                                                         
dat mensen mensen doden,                                                                                                              
dat wij die mensen zijn. 

Wij die nog mogen leven                                                                                                                  
van hoop en vrees vervuld,                                                                                                                             
aan machten prijs gegeven                                                                                                            
meer dan eigen schuld,                                                                                                                               
wij die God weet hoe verder                                                                                                                      
tot hier toe zijn gespaard,                                                                                                                              
dat wij toch nooit erkennen                                                                                                                  
recht van vuur en zwaard. 

Dat wij toch niet vergeten                                                                                                          
waartoe wij zijn gemaakt,                                                                                                                           
dat diep in ons geweten                                                                                                                         
opnieuw het licht ontwaakt,                                                                                                                           
dat in ons wordt herschapen                                                                                                                    
geest die overleeft,                                                                                                                                

dat onze lieve aarde                                                                                                                             
nog kans o redding heeft.                                                                                                                       
Gebed bij de opening van Gods Woord                                                                                                         
Lezen: psalm 72  Lector                                                                                                                       
Zingen: lied  994: 1 , 2 , 3 , 4                                                                                                    
Lezen: Lucas 6: 20 – 38                                                                                                                             
Zingen: Zangen van zoeken en zien 142 Van 
kleine daden                                                                
Uitleg verkondiging                                                                                                                           
Orgelspel:"Wär Gott nicht mit uns diese Zeit" 
van Johann Nikolaus Hanff (1665-1711)) 

Zingen: Zangen van zoeken en zien 229 , 
melodie  liedboek 103c 

Wij geloven in het leven,                                                                                                                    
uit de duisternis ontwaakt.                                                                                                                              
Wij geloven in de adem                                                                                                                             
die ons wakker heeft gemaakt.                                                                                                           
Ja, wij durven te geloven                                                                                                    
in het licht dat mensen raakt. 

Wij geloven in de woorden,                                                                                                                       
ons door Jezus voorgedaan.                                                                                                              
Wij geloven in zijn voorbeeld                                                                                                                        
dat nog mensen op doet staan.                                                                                                                    
Ja, wij durven te geloven                                                                                                                 
in het licht, ons voorgegaan. 

Wij geloven in de liefde                                                                                                                     
die verdeeldheid overwint.                                                                                                                  
Wij geloven in de hemel                                                                                                                              
die op aarde dan begint.                                                                                                                                 
Ja, wij durven te geloven                                                                                                                    
in het licht dat ons verbindt. 

Wij geloven in de toekomst,                                                                                                                             
die op vrede is gericht.                                                                                                                          
Wij geloven in de zoektocht                                                                                                                      
naar dat stralend vergezicht.                                                                                                                         
Ja , wij durven te geloven                                                                                                                
in het niet te doven licht. 

Bericht van overlijden                                                                                                       
Gebeden afgesloten met : Onze Vader”                                        
Zingen: Lied 913:1,2                                                                                                         
Aandacht voor de collectes                                                                                                                    
Slotlied: lied 117a: 1 , 2                                                                                                                  
Wegzending en zegen met gezongen Amen                                                                                     
Orgelspel: "Fuge C-Dur" van Dietrich 
Buxtehude (1637-1707) 

 
 
 
 


