
LITURGIE Zondag 6 februari 2022 

     Vijfde zondag na Epifanie 

     Welkom in de Dorpskerk 

     10.00 uur: Ds. Jan Willem Overvliet 

                       Organist: Kees van den Haak 

                       Ambtsdrager: Jan de Bes 

                                                  Lector: Els van Hout  

                                                  Kindernevendienst: Heleen de Vries                                                

          Zang: Els, Ineke, Freek, Chris J. 

                                                  Koffiedrinken 

                                                                                                     

 
 
 
 
 
Inleiding op de dienst: 
Goede Doelen Zondag 
De eerste zondag in februari wordt ook wel 
de zondag van het Werelddiaconaat 
genoemd. Op die zondag staan we stil bij 
de ellende om ons heen, soms dichtbij en 
vaak ook ver weg.   
Er zijn vier organisaties uitgenodigd, die 
ons na de dienst iets willen vertellen over 
het goede doel, waar zij zich voor inzetten. 
Het zijn doelen, die wij als kerk van harte 
ondersteunen vanuit onze diaconie.  
 

In de viering lezen we het begin van Lucas 

5. Het gaat in dat Bijbelgedeelte over 

Jezus, die Petrus, Jacobus en Johannes in 

dienst neemt en hen tot vissers van 

mensen maakt. Zij doen wat Hij zegt en 

staan vervolgens verbaasd over de 

ontzagwekkend grote vangst die ze binnen 

halen.  

en prachtig bemoedigend verhaal over wat 

geloven teweeg kan brengen. 

 
 

 
Liturgie:  
 
We worden stil 
 
Orgelspel: 
Gespeeld wordt: Samuel Scheidt:        
            Variaties Vater unser in Himmelreich 
 
Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken.  
 
Drempelgebed 
 
Aanvangslied: Psalm 145: allen 1, koor 2 
 
Bemoediging: 
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: U die het licht tevoorschijn roept 

A: open onze ogen en wees het licht in ons  

     bestaan. 

V: draag ons door het duister van de nacht  

    van pijn en zorgen 

A: en reik ons woorden aan van hoop en  

     uitzicht. 

V: U die ons wil opwekken uit de  

    doodsheid en machteloosheid 

A: kom ons tegemoet in dit uur en wees     

    ons Licht op deze dag. Amen. 

 

Inleidend woord  

 

Kyriegebed, na iedere intentie zingen we 

als antifoon lied 514c, koor en allen 

 

Glorialied: psalm 67a: koor 1,  

koor 2, 3 en 4, refrein samen 

 

Aandacht voor de kinderen 

 



 

 

We wensen u een goede week! 

Gebed van de zondag 

 

Lezing: Jesaja 6: 1-8 

 
Zingen: lied 985: 1 en 2 
 
Lezing: Lucas 5: 1-11 
 
Zingen: lied 531: koor 1, allen 3 
 
Uitleg en Verkondiging 
 
Orgelspel 
 

Zingen: lied: 836: koor 1 en 4 

                               allen 2 en 5 

 

De Amnestykaars wordt ontstoken 

 
Gebeden, afgesloten met Onze Vader 
 
Aankondiging collecte en bloemengroet 
 
Slotlied: 361: allen 1 en 3, koor 2 
 
Zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel: 
Gespeeld wordt: Carl Philip Emanuel Bach: 
                           Sonata VI   Allegro 
 
We blijven zitten tot het orgel is 
uitgespeeld. 
 
  
  
 
 
 
 
Wilt u uw koffie zittend op uw stoel 
opdrinken? 
 
Met mondkapje op kunt u de kraampjes van 
de Goede Doelen in het koor bekijken. 
Denkt u wel aan afstand houden? 

Collectes:  

1. Werelddiaconaat 
Goed boeren in een lastig klimaat in 
Oeganda 
In het noorden van Oeganda is het niet 
gemakkelijk om voedsel te verbouwen. De 
regen valt steeds grilliger door de 
wereldwijde klimaatverandering. Soms is er 
droogte, soms staan de velden onder water. 
Samen met de Kerk van Oeganda steunt 
Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd 
om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe 
landbouwtechnieken en bewaren hun oogst 
beter. Ze vormen coöperaties en 
spaargroepen. Iedereen legt geld in en om 
de beurt kan iemand het hele bedrag 
gebruiken voor een grotere 
(landbouw)investering. Daarmee krijgen 
boerinnen en boeren de slagkracht om hun 
productie te verhogen. Ze maken 
energiezuinige ovens, planten bomen om 
erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan 
en gaan bijen houden. Dat is goed voor 
mens èn natuur. Steunt u boerengezinnen in 
Noord-Oeganda via de collecte in de kerk, 
zodat ze droogte en overstromingen het 
hoofd kunnen bieden?  
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
2. Kerkhuishouding 

    Onderhoud JBC 

     

 

 
 

 

 

 

 

 


