
 

 

           8e zondag van Epifanie  

Zondag 20 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: ds Evert van Rooijen uit Noordeloos  

Organist: Wim Voorrips  

Ouderling: Erna de Lange (L)    

Diaken:  Rudy Bieleveld      

Lector:   Janny Kok  

Ontvangst: Greet Jongkind 

             Koster:  Tineke van Santen 

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 

 

GROET en DREMPELGEBED 

 

Drempelgebed:  

v.: ………………………….. 

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

a.: Amen  

  

INLEIDING OP DE DIENST 

 

Zingen:  Lied 632: 1 en 3 (‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven’) 

 

Leefregel / gebod: 
v.:  ……………………………. 



 

 

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:  Lied 139: 6 en 8 (‘Heer die mij ziet zoals ik ben’) 

 

1e Lezing: Exodus 32: 9 – 14  en  32: 30 – 35  
9De HEER zei verder tegen Mozes: ‘Ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. 10Houd mij niet tegen: mijn 

brandende toorn zal hen verteren. Maar uit jou zal ik een groot volk laten voortkomen.’ 11Mozes 

probeerde de HEER, zijn God, milder te stemmen: ‘Wilt u dan uw toorn laten woeden tegen uw eigen 

volk, HEER, dat u met sterke hand en grote macht uit Egypte hebt bevrijd? 12Wilt u dat de 

Egyptenaren zeggen: “Hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te storten, om hen in het bergland 

te doden en van de aarde weg te vagen”? Wees niet langer toornig en zie ervan af onheil over uw volk 

te brengen! 13Denk toch aan uw dienaren Abraham, Isaak en Israël, aan wie u onder ede deze belofte 

hebt gedaan: “Ik zal jullie zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn, en het gehele 

gebied waarvan ik gesproken heb zal ik hun voor altijd in bezit geven.”’ 14Toen zag de HEER ervan af 

zijn volk te treffen met het onheil waarmee hij gedreigd had. 

 

         30De volgende morgen zei Mozes tegen het volk: ‘U hebt zwaar gezondigd. Toch zal ik de berg 

op gaan; misschien kan ik de HEER ertoe bewegen u uw zonden niet aan te rekenen.’ 31Hierop keerde 

hij terug naar de HEER. ‘Ach HEER,’ zei hij, ‘dit volk heeft zwaar gezondigd: ze hebben een god van 

goud gemaakt. 32Schenk hun vergeving voor die zonde. Wilt u dat niet, schrap mij dan maar uit het 

boek dat u geschreven hebt.’ 33De HEER antwoordde Mozes: ‘Alleen wie tegen mij gezondigd heeft, 

schrap ik uit mijn boek. 34Breng het volk nu naar de plaats die ik je hebt genoemd; mijn engel zal voor 

je uit gaan. Maar op de dag van de verantwoording zal ik hen voor hun zonde ter verantwoording 

roepen.’ 

         35De HEER strafte het volk, omdat ze het kalf hadden gemaakt, het beeld dat Aäron gegoten had.  

 

l. : Dit is het woord van de Heer. 

a.: Wij danken God. 

 

Zingen:  Lied 25: 2 (‘Heer, ik hef mijn hart en handen‘)  

 

2e Lezing:  Lucas 6: 12 - 19 
12Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef hij tot God 

bidden. 13Toen de dag aan brak, riep hij de leerlingen bij zich en koos twaalf van hen uit, die hij 

apostelen noemde: 14Simon, aan wie hij de naam Petrus gaf, diens broer Andreas, Jakobus en 

Johannes, Filippus en Bartolomeüs, 15Matteüs en Tomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon, die 

de IJveraar genoemd werd, 16Judas, de zoon van Jakobus, en Judas Iskariot, die tot verrader werd. 

 
17Toen hij met hen de berg was afgedaald, bleef hij staan op een plaats waar het vlak was. Daar had 

een groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld, evenals een menigte mensen uit heel Judea en 

Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon. 18Ze waren gekomen om naar hem te luisteren en 

zich van hun ziekten te laten genezen, 19en de hele menigte probeerde hem aan te raken, want er ging 

een kracht van hem uit die allen genas. 

 

v.: Lof zij U Christus; 

a.: In eeuwigheid. Amen 

 

Zingen:  Lied 574: 1 en 3 (‘Glorie zij U, Christus, U leed onze nood’) 



 

 

VERKONDIGING 

 

Orgelspel   

 

Zingen:  Lied 90: 6 en 8  (‘Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen’) 
 

    GAVEN EN GEBEDEN 

 

Inzameling: 

De eerste rondgang is bestemd als bijdrage ter dekking van de kosten van het onderhoud van de kerk.  

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” 

 

Slotlied  Lied 650: 1, 2 en 7 (‘De aarde is vervuld’)  

 

Allen gaan staan.  

 

Wegzending en Zegen  

a.: `Amen` (3x gezongen) 

  

Allen gaan zitten.  

 

Orgelspel 

 

 

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

 

De deurcollecte is bestemd voor de kerkvoogdij. 

 

 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Er is koffie en thee. U bent allemaal 

van harte welkom. 

 

 

Volgende week zondag, zondag 27 februari 2022, is er een Dienst van Woord, Gebed en Zang. 

Voorganger is ds F.P. Leever uit Houten. 

 

 

Gaarne vragen we u een 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) 


