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De kleur is wit: de kleur van reinheid, licht en 
feest. De naam van deze zondag is de 4e 
zondag van Epifanie. 

 
 
Dienst 22 januari 2023                      Heilig Avondmaal 
Locatie: Het Anker   9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël 
Organist: Ties Molenhuis   Lector: Greetje Noorloos 
 
Collecten: 
De eerste collecte is voor het Ned. Bijbelgenootschap, de tweede collecte is voor de kerk en de 3e 
collecte  is voor het onderhoud. Bijdrage via Givt of via een bankrekeningnummer. Alvast hartelijk 
dank. 
 
Dienst 29 januari 2023    
Locatie: Het Anker   9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël  
                                                                                                                                                              
Bloemen  
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar mevr. B.A.W. Kuilema, Hoofdstraat 186 B. 

Gelegenheidskoor voor de afscheidsdienst van ds. Peter Israel 
Op zondagmiddag 26 februari vindt de afscheidsdienst plaats om 14.00 uur. Graag willen we voor 
deze gelegenheid een koor vormen. Repetities zijn op dinsdagavond van 20.00-21.30 uur in het 
Anker op 31 jan, 7, 14, 21 februari en zaterdagmorgen 25 februari. Opgave bij Ties Molenhuis, e-
mail tiesmolenhuis@home.nl 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

De Kerkenraad wenst u een gezegende dienst 

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

zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl
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Orde van dienst 22 januari 2023 
Orgelspel: koraalvoorspel Psalm 139 van Wim 
van Beek (1930-2017) 
Welkom door ouderling van dienst 
Lied: LB 288 Goedemorgen, welkom allemaal 
Bemoediging en groet 
V Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,  
A die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V die trouw houdt tot een eeuwigheid  
A en niet loslaat het werk dat in liefde 
begonnen is. 
V Genade zij u en vrede van God,  
de Ene die was, is en zal zijn. 
A Amen. 
Inleiding op de dienst 
Lied: Geroepen om te zingen 128:1,3 Woord 
dat ons oproept om te leven 
In wisselzang; melodie LB 601 Licht dat ons 
aanstoot 
M Woord dat ons oproept om te leven, 
woord van de Heer, dat leven geeft. 
V Licht dat aan ieder is gegeven 
die in het spoor van Jezus leeft. 
A Dat woord wil licht zijn op de wegen 
die mensen gaan – hun leven lang. 
Dat woord komt telkens ons weer tegen, 
houdt ons geloven aan de gang. 
 
M Woord dat ons oproept echt te leven, 
woord van de Heer, dat leven is. 
V Veelkleurig licht, wil ons omgeven, 
dan krijgt ons leven beter zicht. 
A Veelstemmig woord, wij willen horen 
wat U ons nu te zeggen heeft. 
Laat ons opnieuw worden geboren, 
opdat een ieder van ons leeft. 
Gebed 
Met de kinderen 
De Schrift gelezen en gezongen 
Lied: LB 139b:1 Heer, U doorgrondt en kent 
mij 
Lezing: Psalm 139:4-12 lector Greetje 
Noorloos 
Lied: LB 139 d Heel het duister is vol van 
luister (2x) 
Lezing: Psalm 139:13-16 
Lied: LB 139:11 Gedachten ongeëvenaard 
Lezing: Psalm 139:19-22 
Lied: LB 139:14 Doorgrond, o God, mijn hart 
Lezing: Mattheüs 4:12-22 
Lied: LB 339 a U komt de lof toe 
Verkondiging 

Orgelspel: koraalvoorspel “Es ist das Heil uns 
kommen her” BuxWV 186 van Dietrich 
Buxtehude ( 1637-1707) 
Lied: LB 377:1,2,3,4 Zoals ik ben, kom ik nabij 
Collecte aankondiging 
Voorbeden en stil gebed 
Afgewisseld met het zeggen van ‘Vernieuw 
het leven van deze aarde’ 
Nodiging 
Vredegroet 
V De vrede van Christus is met u. Wensen we 
elkaar de vrede. 
We brengen elkaar de vredegroet. 
Tafelgebed ‘Gij schept ons ruimte’ 
V Omhoog de harten. 
A Wij hebben ons hart bij de Heer. 
V Laten wij God danken. 
A Het past ons de Heer te danken. 
V Ja, U danken we, … 
… met hen zingen wij de lofzang,  
het lied van hemel en aarde: 
 
(allen zingen op de melodie van Psalm 98) 
Heilig zijt Gij, U zal ik prijzen  
o God, U roemen wijd en zijd. 
Hosanna tot in uw paleizen 
hemel en aard’ uw heerlijkheid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in ’s Heren naam. 
De hele aarde wordt zijn woning, 
Hij richt een nieuw wereld aan. 
V Gezegend is Jezus, de Zoon, de Gezalfde… 
… En hoor naar ons bidden:  
Onze Vader 
Delen van brood en wijn 
Tijdens het delen van brood en wijn zingen we 

LB 377:5-7 Zoals ik ben, kom ik nabij en LB 

385:1,2,3,4 De tafel van samen en is er 

orgelspel met delen uit Partita sopra Sei 

gegrüßet, Jesu gütig BW 768 van Johann 

Sebastian Bach (1685-1750) 

Lied: LB 422:1,2,3 Laat de woorden die we 
hoorden 
Dankgebed 
Zegen, met gezongen ‘Amen, amen, amen’ 
Orgelspel: Fantasia nr.3 in h moll 
Pompeusement 
 – Allegrement van George Philipp Telemann 
(1681-1767) 
 

 


