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De kleur is groen: is de kleur van hoop, groei 
en toekomst. 
De naam van deze zondag is de 4e zondag 
van Epifanie. 

 
Dienst 29 januari 2023                      m.m.v. Vrouwenkoor ‘Sola Gratia’ 

Locatie: Het Anker   9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël 

Organist: Ties Molenhuis   Lector: Geert Kruize 

 

Collecten: 

De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en de 3e collecte  is voor 

de bloemen. Bijdrage via Givt of via een bankrekeningnummer. Alvast hartelijk dank. 

 

Dienst 5 februari 2023    

Locatie: Het Anker   9.30 uur, Voorganger: Ds. D. de Boer (Leeuwarden)                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Bloemen  

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevrouw G.G. Lanting-van der Zee, 

Torenstraat 66. 

Afscheidsdienst                                                                                                                                                                        

Zondag 26 februari neemt ds. Peter Israël afscheid van onze gemeente en gaat zij met emeritaat. 

Na de dienst, die om 14 uur begint, kunt u afscheid van haar nemen onder het genot van een 

hapje en een drankje. 

Wie vindt het leuk om thuis wat borrelhapjes te maken? (kosten kunnen uiteraard gedeclareerd 

worden) 

Ook zoeken we een aantal mensen die op die zondagochtend willen helpen om worst, kaas etc. te 

snijden. 

Opgeven kan bij Jeannet Weening via jeannet.weening@hetnet.nl of 413023. 

Namens de voorbereidingscie, 

Ria Elderman, Theo de Winter en Jeannet Weening 

 
 
 
 
 
  

De Kerkenraad wenst u een gezegende dienst. 

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

naarzondagsbrief@pguithuizermeeden.nl
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Orde van dienst 29 januari 2023         

Orgelspel: koraalvoorspel “Herr Christ, der einig Gotts Sohn” BuxWV 191 van Dietrich 

Buxtehude (1637-1707)                                                                                                                 

Welkom door ouderling van dienst                                                                                                     

Lied: LB 145:1,2 O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal                                                          

Koor en gemeente, vers 1 door koor, vers 2 door gemeente                                                            

Moment van stilte                                                                                                                          

Groet 

V Genade zij u en vrede van God onze Vader,                                                                                    
van Jezus Christus de Heer,                                                                                                                 
door de kracht van de Heilige Geest.                                                                                                     
A Amen.                                                                                                                                       
Gezongen drempelgebed: LB 291 d Onze hulp in de naam van de Heer                                      
Afwisselend koor en gemeente                                                                                                           
Gebed om ontferming                                                                                                                          
Na elke intentie zeggen we ‘Heer, ontferm U’                                                                                        
Het koor zingt: Kyrie uit Missa sub titulo Sancti Leopoldi van Johann Michael Haydn (1737-
1806)                                                                                                                                               
Glorialied: LB 146 c:1,5,7 Alles wat adem heeft love de Here                                                           
Gebed van de zondag                                                                                                               
Lezing: Sefanja 2:3 en 3:9-13                                                                                                                
Lied: LB 145:4 Zij roemen in uw koningschap, o Heer                                                                   
Schriftlezing in stem en tegenstem: Mattheüs 5:1-12 uit de Bergrede van W.R. v.d. Zee                          
Het koor zingt: Halleluja uit Exsultate Jubilate KV 165 van Wolfgang Amadeus Mozart (1756-
1791)                                                                                                                                         
Verkondiging                                                                                                                                          
Het koor zingt: Laudate Dominum uit Vesperae solennes de Confessore KV 339 van Wolfgang 
Amadeus Mozart                                                                                                                            
Voorbeden, stil gebed en gezongen Onze Vader: LB 1006 Onze Vader in de hemel                              
Het koor zingt: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes uit Die Schöpfung van Joseph Haydn 
(1732-1809)                                                                                                                                          
Collecte: …                                                                                                                                      
Slotlied: Geroepen om te zingen 236:1,2,3,4,5 (melodie LB 650)                                                  
Afwisselend door koor en gemeente. Koor verzen 1 en 3 Gemeente verzen 2,4,5                    
God heeft zijn naam gezegd -   
Ik zal er zijn voor jou -  
Hij gaat met je op weg,  
Hij blijft je eeuwig trouw.  
                                                                                                                                                                                                       
Geloof Hem op zijn woord,  
Hij zet zich voor je in,  
Hij trek je in zijn spoor,  
bemint je als een kind.  
 
God heeft zijn naam gezegd,  
wij weten wie Hij is,  
je komt weer tot je recht,  
Hij maakt geschiedenis.  
 
Een bondgenoot is God  
voor wie geen leven heeft,  
Hij zal er zijn voor ons  
als deernis ons beweegt,  
 
De schepping is in nood,  
God brengt ons aan het licht,  
Hij stelt op ons zijn hoop,  
zalig wie vrede sticht.  

Wegzending en zegen met gezongen ‘Amen, amen, amen’                                          
Orgelspel: Allegro moderato uit Sonate in G gr.t. op.6 nr.3 van Conrad Friedrich Hurlebusch 
(1691-1765) 

 

 


