
           5e zondag van Epifanie  

Zondag 6 februari 2022 

 

 
Dienst van Woord, Gebed en Zang 

 

 

 
 

PS: vergeet u niet na de dienst uw telefoon weer aan te zetten? 

 

In deze dienst: 

Voorganger: dhr. S.C. de Jong uit Berkenwoude  

Organist: Marlene Lakerveld  

Ouderling: Willie Kok (L)  

Diaken:  Greet Jongkind  

Lector:   Marian van Veen 

Ontvangst: Rudy Bieleveld 

             Koster:  Cees de Vos 

 

 

Welkom 

 

De kaarsen worden aangestoken. 

 

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. 

 

  Allen gaan staan. 

 

Bemoediging: 

v.: Onze hulp is in de Naam van de Heer. 

a.: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v.: Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

a.: en niet laat varen de werken van Zijn handen. 

v.: Genade zij u en vrede van God onze Vader  

     en van onze Heer Jezus Christus,  

     in de gemeenschap van de Heilige Geest. 

a.: Amen. 

 

  Allen gaan zitten 

 

Drempelgebed:  

v.: ………………………….. 

      …………………………. door Jezus Christus.   

a.: Amen   

 

Zingen:  Lied 283: 1, 4 en 5 (‘In de veelheid van geluiden’) 

 



1. In de veelheid van geluiden  

    in het stormen van de tijd. 

    zoeken wij het zachte suizen 

    van het woord, dat ons verblijdt. 

 

4. Laat uw dauw van vrede dalen 

    in de voren van de tijd. 

    Vat ons samen in de stralen 

    van uw goedertierenheid. 

 

5. Die ons naam voor naam wilt noemen 

    al uw liefde ons besteedt 

    zingend zullen wij U roemen 

    en dit huis zingt met ons mee! 

 

INLEIDING OP DE DIENST 

 

Gebed om ontferming: 

v.:  ……………………………. afgesloten met: 

v.: Heer, ontferm u over ons, 

a.: Heer, ontferm u over ons 

v.: Christus, ontferm u over ons, 

a.: Christus, ontferm u over ons 

v.: Heer, ontferm u over ons, 

a.: Heer, ontferm u over ons.   Amen 

 

Loflied:  Lied146c: 1 en 3 (‘Alles wat adem heeft love de Here’) 

 
1. Alles wat adem heeft love de Here, 

    zinge de lof van Israëls God. 

    Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 

    roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.  

    Die lijf en ziel geschapen heeft, 

    worde geloofd door al wat leeft.  

    Halleluja, Halleluja. 

 

3. Welgelukzalig is ieder te noemen, 

    die Jakobs God als helper heeft!  

    Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen, 

    die dag aan dag met Christus leeft.  

    Wie met de Heer te rade gaat, 

    die staat Hij bij met raad en daad. 

    Halleluja, Halleluja. 

 

1e Lezing   Jesaja 6: 1 - 8 

61 In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van 

zijn mantel vulde de hele tempel. 2Boven Hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om 

het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. 3Zij riepen elkaar 

toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn 

majesteit.’ 4Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde zich met 

rook. 5Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik ben verloren, want ik ben een mens met onreine lippen, en 

ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de 

HEER van de hemelse machten, gezien.’ 6Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiend 

kooltje van het altaar en vloog daarmee op mij af. 7Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: ‘Dit heeft 

je lippen aangeraakt; je schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan.’ 8Daarop hoorde ik de stem 



van de Heer zeggen: ‘Wie zal Ik sturen? Wie kan namens ons gaan?’ Ik antwoordde: ‘Hier ben ik, 

stuur mij.’  

l. : Dit is het woord van de Heer. 

a.: Wij danken God. 

 

Zingen:  Lied 886  (‘Abba, Vader, U alleen’) 

 

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 

U alleen doorgrondt mijn hart, 

U behoort het toe. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn, 

U laat nooit alleen  

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 

 

Evangelielezing Lucas 5: 1 - 11 

51Toen Hij eens aan de oever van het Meer van Gennesaret stond en het volk zich om Hem verdrong 

om naar het woord van God te luisteren, 2zag Hij twee boten aan de oever van het meer liggen; de 

vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. 3Hij stapte in een van de boten, die 

van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen; Hij ging zitten en gaf de menigte 

onderricht vanuit de boot. 4Toen Hij was opgehouden met spreken, zei Hij tegen Simon: ‘Vaar naar 

diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.’ 5Simon antwoordde: ‘Meester, de hele nacht 

hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als U het zegt, zal ik de netten uitwerpen.’ 6En 

toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo’n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te 

scheuren. 7Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen; nadat 

dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken. 8Toen 

Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: ‘Ga weg van mij, Heer, want ik 

ben een zondig mens.’ 9Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme 

hoeveelheid vis die ze gevangen hadden; 10zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van 

Zebedeüs, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: ‘Wees niet bang, voortaan zul je 

mensen vangen.’ 11En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden 

Hem. 

v. : Lof zij U Christus; 

a. : In eeuwigheid. Amen 

 

Zingen:  Lied 531: 1 en 3 (‘Jezus, die langs het water liep’) 

 

1. Jezus die langs het water liep  

    en Simon en Andreas riep, 

    om zomaar zonder praten 

    hun netten te verlaten, 

    Hij komt misschien vandaag voorbij 

    en roept ook ons, roept u en mij, 

    om alles op te geven 

    en trouw Hem na te leven. 

 

3. Christus die door de wereld gaat 

    verheft zijn stem niet op de straat, 

    Hij spreekt ons hart aan, heden, 

    en wenkt ons met zich mede. 

    En lokt ook nog zoveel ons aan 

    tot wie zouden wij anders gaan? 

    Hij heeft en zal ons geven 

    alles, het eeuwig leven. 



VERKONDIGING 

 

Orgelspel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Zingen:  Lied 912: 1, 2 en 3 (‘Neem mijn leven, laat het, Heer’) 

 

1. Neem mijn leven, laat het, Heer, 

    toegewijd zijn aan uw eer. 

    Maak mijn uren en mijn tijd 

    tot uw lof en dienst bereid. 

 

2. Neem mijn handen, maak ze sterk, 

    trouw en vaardig tot uw werk. 

    Maak dat ik mijn voeten zet 

    op de wegen van uw wet. 

 

3. Neem mijn stem, opdat mijn lied 

    U, mijn Koning, hulde biedt. 

    Maak, o Heer, mijn lippen rein, 

    dat zij uw getuigen zijn. 

 

    GAVEN EN GEBEDEN 

 

Inzameling 

De eerste rondgang is bestemd voor de aanpassing / verbouwing van ’t Achterschip. 

De tweede rondgang is voor de diaconie. 

 

Dank- en Voorbeden 

v.: ……………………….. 

       ………………………. Met als acclamatie: 

a.: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Stil gebed 

 

“Onze Vader” 

a.: Onze Vader die in de hemelen zijt.  

     Uw Naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome,  

     uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.  

     Geef ons heden ons dagelijks brood;  

     en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;  

     en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.  

     Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid  

     tot in eeuwigheid.  Amen. 
 

Slotlied  Lied 425  (‘Vervuld van uw zegen’) 

 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden, tezamen gezonden  

op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

door liefde gedreven, om wie met ons leven 

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 



Allen gaan staan.  

 

    WEGZENDING EN ZEGENBEDE  

 

v.: Gaan wij dan nu weer ieder onze eigen weg,  

in het vertrouwen dat God altijd met ons meetrekt. 

Dat wij een zegen voor elkaar mogen zijn 

bij alles wat ons te doen staat, 

bij alles wat ons overkomt. 

Dat wij een zegen voor elkaar mogen zijn 

in dit leven dat wij samen met elkaar delen, 

zo kwetsbaar als wij zijn. 

Moge daarom de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid van de 

heilige Geest met ons allen zijn. (2 Kor. 13: 13) 

a.: (3x gezongen) `Amen` 

  

Allen gaan zitten.  

 

Orgelspel 

 

 

 

Nadat de ouderling en voorganger elkaar hebben begroet, verlaten wij de kerk. 

 

 

 

 

Volgende week zondag, zondag 13 februari 2022, is er een Dienst van Woord, Gebed en Zang. 

Voorganger is mw ds Marijke Kwant uit Bodegraven.  

In deze dienst zullen de nieuwe ambtsdragers worden bevestigd. 

 

 

Gaarne vragen we u uw gift over te maken. Voor de kerkvoogdij naar bankrekeningnr: NL96 RABO 

0307313727. Voor de diaconie naar bankrekeningnr: NL74 RABO 0307350207. 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Liederen:   Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk) 
Lezingen:  Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 



 


