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Eredienst  
 
 

zondag 22 januari 2023 
 

3e zondag van Epifanie 
 

Bidweek voor de Eenheid van  
de Christenen 

 
“Doe goed, zoek recht” 

 

 

voorgangers: broeder Jan ter Maat en ds. Ruud Stiemer 
 
ouderlingen: Bouke Wijma en Marjan Eikelenboom 
 
diakenen: Mathijs ten Brinke en Lucia Basemans 
 
organist: Jamie de Goei  
 
lector: Thijmen Plomp 
 
koster: Jelske Faber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  VOORBEREIDING 
 
 
Orgelspel - Improvisatie over Lied 1 uit ‘Liefste Lied van Overzee’ 
 
Oefenen - Lied 8 uit ‘Liefste Lied van Overzee’ -  
        Christus is de ware hoeksteen 
 
Welkomstwoord - door de ouderling 
 
Stilte voor persoonlijk gebed 
 
We gaan staan 
 
Aanvangslied - Lied 217: 1, 4, 5 –  
        De dag gaat open voor het woord des Heren 
 
Bemoediging - door de ouderling:  
 

  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
 
  allen:  
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Drempelgebed - door de ouderling 
 

  Goede God,  
 op U wachten wij!  
 U opent uw hand en schenkt ons aan elkaar  
 als pelgrims op weg.  
 

 allen: Geef ons een hart, doorzichtig en zuiver.  
   Herschep met uw Geest ons leven als nieuw.  
 

 Zegen ons met vrede  
 en laat lichten uw aangezicht.  
 Door Jezus Christus, onze Heer, 
 
 allen: Amen. 

 
We gaan zitten 
 
Gebed om ontferming, afgesloten met: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We gaan staan 
 
Gloria - Lied 1: 1, 2, 3 uit ‘Liefste Lied van Overzee’ -  
    Aan U, Vader, alle glorie - melodie: Loof de koning, heel mijn wezen 
 
  1. Aan U, Vader, alle glorie 
      om het lichten van uw trouw, 
      die met vrede uit den hoge 
      onze aarde nieuw bedauwt. 
       U de ere, U de glorie, 
      zon die ons in leven houdt. 
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  2. Om de Zoon U alle glorie 
      woord van eer ons toegezegd. 
      Vleesgeworden vriend en naaste, 
      ons tot brood voor onderweg. 
      U de ere, U de glorie, 
      woord op onze tong gelegd. 
 
  3. Door de Geest U alle glorie 
      die als lofzang in ons leeft 
      en als nieuwe wind de aarde 
      eenmaal haar gelaat hergeeft. 
      U de ere, U de glorie, 
      adem die in mensen leeft. 
 
 
  HET WOORD CENTRAAL 
 
 
Groet - door de voorganger: 
  

  De Heer zij met u 
 
  allen:  
 
 
 
 
We gaan zitten 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel  
 
Eerste lezing - Efeze 2: 13-22 uit de Willibrord-vertaling 
 

Uit de brief van Paulus aan de christenen van Efeze. 
[13] U die eertijds veraf was, bent nu in Christus Jezus dichtbij gekomen, 
door het bloed van Christus.  [14] Want Hij is onze vrede, Hij die de twee 
werelden één gemaakt heeft, en de scheidsmuur heeft neergehaald, door 
in zijn vlees de vijandschap,  [15] de wet met haar geboden en 
verordeningen, te vernietigen. Hij heeft vrede gesticht door in zijn 
persoon uit die twee één nieuwe mens te scheppen,  [16] en beiden in 
één lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de 
vijandschap heeft gedood.  [17] En bij zijn komst heeft Hij vrede 
verkondigd aan u die veraf was en vrede aan hen die dichtbij waren.  
[18] Want door Hem hebben wij beiden in één Geest toegang tot de 
Vader. [19] Zo bent u dus geen vreemdelingen en ontheemden meer, 
maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,  [20] 
gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan 
Christus Jezus zelf de hoeksteen is.  [21] Op Hem, die het hele bouwwerk 
in zijn voegen houdt, groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer.  
[22] Op Hem wordt ook u mee opgebouwd tot een woning van God, in de 
Geest. 
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Zingen - Lied 8: 1, 2, 4 uit ‘Liefste Lied van Overzee’ -  
      Christus is de ware hoeksteen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. Stad van God en stad van vrede, 
      door de hemel zelf bemind, 
      waar het lied nooit onderbroken 
      en in elke toonaard klinkt, 
      waar men eensgezind de lofzang 
      om Gods grote glorie zingt 
 
  4. Geef gehoor aan ons, aan ieder 
      die om uw genade vraagt, 
      die het goede vast wil houden 
      en zich aan uw liefde waagt, 
      en het vaandel van uw glorie 
      biddend naar uw toekomst draagt. 
 
Evangelielezing - Matteüs 4: 12-23 uit de Willibrord-vertaling 
 

Uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. 
[12] Toen Jezus hoorde dat Johannes overgeleverd was, nam Hij de 
wijk naar Galilea.  [13] Met voorbijgaan van Nazaret vestigde Hij zich 
in Kafarnaüm bij het meer, in het gebied van Zebulon en Naftali,  [14] 
opdat vervuld zou worden wat bij monde van de profeet Jesaja 
gezegd is: [15] Land van Zebulon en land van Naftali, aan de weg 
naar zee, aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen! 
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[16] Het volk dat in duisternis zit heeft een groot licht gezien, 
en over hen die in het land en in de schaduw van de dood zitten, 
over hen is een licht opgegaan. 
[17] Vanaf toen begon Jezus te verkondigen. Hij zei: ‘Bekeer u, want 
het koninkrijk der hemelen is ophanden.’ [18] Toen Hij eens langs het 
Meer van Galilea liep, zag Hij twee broers – Simon, die Petrus 
genoemd wordt, en zijn broer Andreas – het net uitwerpen in het 
meer; want het waren vissers.  [19] Hij sprak hen aan: ‘Kom achter 
Mij aan, en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken.’  [20] Meteen 
lieten ze hun netten achter en volgden Hem.  [21] Verderop zag Hij 
nog twee broers, Jakobus van Zebedeüs en zijn broer Johannes; ze 
waren in de boot met hun vader Zebedeüs hun netten aan het klaren. 
Hij riep hen.  [22] Meteen lieten ze de boot en hun vader achter en 
volgden Hem. [23] Hij trok rond in heel Galilea, terwijl Hij in hun 
synagogen onderricht gaf, de goede boodschap verkondigde van het 
koninkrijk, en elke ziekte en elke kwaal onder het volk genas. 
 
Zingen - Lied 531 – Jezus die langs het water liep 
 
Overdenking 
 
Vraag 
 
Orgelspel - Priere à Notre-Dame (uit: Suite Gothique) - L. Boëllman  
 
 
  GEZAMENLIJK BELIJDEN 
 
 
Met water uit een kan wordt het doopvont gevuld 
 
Doopgedachtenis -  
 

  We herkennen elkaar in het sacrament van de doop. 
  In de doop zijn wij met Christus begraven,  
  om met Hem ten leven te worden opgewekt. 
 
Waterkruisje -  
 

  Wie wil mag nu naar voren komen om je doop   
  en belijdenis te vernieuwen.  
  We geven elkaar een waterkruisje en zeggen:  
  ‘De Geest maakt je levend’.  
  We antwoorden met:  
  ‘Amen’ 
 
Orgelspel   
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We gaan staan 
 
Geloofslied - Lied 344 – Wij geloven één voor één 
 
We gaan zitten 
 
 
  GEBEDEN EN GAVEN 
 
 
Bloemengroet 
 
Mededelingen met oog op het gebed  
 
Dankgebed, voorbeden - afgewisseld met acclamatie:   
 
 
 
 
 
Stilte voor persoonlijk gebed  
 
Onze Vader (oecumenische versie) - 
 

  Onze Vader die in de hemel zijt 
  Uw naam worde geheiligd 
  Uw koninkrijk kome 
  Uw wil geschiede,  
  op aarde zoals in de hemel 
  Geef ons heden ons dagelijks brood 
  en vergeef ons onze schulden 
  zoals ook  wij onze schuldenaars vergeven 
  En leid ons niet in verzoeking 
  maar verlos ons van de boze 
  Want van U is het koninkrijk 
  en de kracht en de heerlijkheid 
  in eeuwigheid.  
       Amen. 
 
Aankondiging van de collecten -  1. Diaconie 
      2. Missionair Werk (landelijk) 
 

      Toelichting op bladzijde 8 
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  ZENDING EN ZEGEN 
 
 

We gaan staan 
 
Slotlied - Lied 993 – Samen op de aarde   
1.allen, 2.mannen, 3.vrouwen, 4.allen, 5.mannen, 6.vrouwen, 7.allen 
 
Zegen -  
 allen: 
 
 
 
 

 
 
Orgelspel - Toccata (uit: Suite Gothique) - L. Boëllman   
 
 

 
Toelichting orgelspel: 
De toelichting daarbij: Naast een improvisatie klinkt vandaag een gebed als 
muziek, passend bij de week van het gebed voor eenheid. Een overbekend stuk 
uit de orgelliteratuur. Uit dezelfde Suite van de Franse organist-componist kan 
de eveneens overbekende Toccata met het kenmerkende thema in de bas 
vervolgens niet ontbreken. 
 
 
Toelichting bij de tweede collecte: 
De dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een 
platform waar zij ervaringen delen, ideeën opdoen en elkaar inspireren en 
motiveren om van betekenis te zijn in hun omgeving. 
Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire 
activiteiten in het hele land, om als kerk zichtbaar te zijn in de buurt en aan 
mensen te laten zien dat het evangelie goed nieuws is voor iedereen. Van harte 
aanbevolen. 
 
 
Bijdragen aan beide collecten kan op de volgende manieren: 
 ▫ door een bijdrage in de collecteschaal   
 ▫ via de Chrch-app 
 ▫ zelf overmaken aan:  Diaconie – NL 92 RABO 0373 7377 50  
            Kerk -       NL 20 RABO 0373 7221 68  
 
 
Kerkcafé in de Biechten 
Op donderdag 26 januari wordt in Sociaal Cultureel Centrum 'De Biechten' het 
Kerkcafé gehouden. Van 11.30 uur tot 13.30 uur komen we bij elkaar voor een 
gesprek rond een thema en een lunch. Er is een ’12-uurtje' (soep, 2 belegde 
boterhammen, een kroket, inclusief een drankje) voor € 8,50. Maar er zijn ook 
lunches vanaf € 3,50 (tosti’s) te verkrijgen. Hebt u zin om mee te praten 
rondom een thema en samen te eten, meld je aan bij een van ons. We horen 
graag van u!   Ruud Stiemer:   ruud@pgdenbosch.nl   
Lucia Basemans:  l.basemans@gmail.com 


