
      LITURGIE  Zondag 22 januari 2023 

      Derde zondag na Epifanie 
      10.00 uur: ds. Jan ter Avest, Rheden 
                         Organist: Piet Cnossen 
                         Ambtsdrager: Kees van den Haak 

                   Lector: Ineke van Huissteden 

                                                     

                                             

Welkom in de Dorpskerk! 
 

 

 

 

 

 

Inleiding op de dienst: 

Het volk in duisternis zag een schitterend 
licht. 
Wat heeft onze tijd dat nodig! 
Dat geldt voor de grote geschiedenis. Dat 
geldt voor ieder mens in het persoonlijk 
leven. 
Licht in een duisternis die we vaak moeilijk 
onder ogen durven zien. We houden het 
graag wat luchtig als het even kan. 
Mattheüs ziet in Jezus het licht in de 
duisternis. 
Zij die leven in de schaduw van de dood 
worden erdoor beschenen. 
In dat licht onszelf onder ogen zien is een 
opgave. 
De opgave? 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Liturgie:  
 
We worden stil 
 
Orgelspel 
Gespeeld wordt: Preludium in E  
                           van D. Buxtehude. 
 
Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken  
 
Drempelgebed 
 
Aanvangslied: Psalm 105: 1 en 2 
 
Bemoediging en groet. 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 

G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT  

     HEEFT 

V: Die trouw belooft aan heel zijn schepping  

G: EN NIET LOSLAAT WAARAAN ZIJN  

     HAND BEGONNEN IS 

     AMEN 

 

Genade zij u en vrede…. 
 

Zingen: Psalm 121: 1, 3 en 4 

 
Gebed om ontferming  
V: ..., zo bidden wij samen:  

G:   HEER ONTFERM U 

 

Glorialied: 304: 1, 2 en 3 

 

Gebed bij de opening van de Schriften  

 
Lezing: Jesaja 8: 23 - 9:6 

 

Zingen: Psalm 103: 1 en 2 

 

Lezing: Mattheüs 4: 12-17 

 

Zingen: Lied 601: 1, 2 en 3 

 



 

 

 

 

 

We wensen u een goede week! 
 

Uitleg en verkondiging  

 
Orgelspel 

 

Zingen: 530: 1, 2, 3 en 4 

 

Dank en voorbeden, inkeer, afgesloten  
met het Onze Vader  
 
Aankondiging collecte en bloemengroet  
 
Slotlied: Lied 416: 1, 2, 3 en 4 
 
Zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel 
 
Gespeeld wordt: Fuga in E  
                           van D. Buxtehude. 
 
           
We blijven nog even zitten en luisteren naar 
het orgelspel. 
            
 

Collectes:  
1. ZWO-project: Kansarme kinderen in  
                            Pretoria, Zuid-Afrika 

Voor veel jongeren in de Zuid-

Afrikaanse stad Pretoria is 

hun toekomst een zwart gat. 

Zij groeien op in gebroken 

gezinnen en gewelddadige 

wijken. De helft van de 

jongeren maakt de middelbare school niet 

af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is 

werkloos. De christelijke organisatie PEN 

is als een familie voor deze kansarme 

kinderen en jongeren. Ze krijgen 

begeleiding bij huiswerk en examens, 

maar leren ook sociale en creatieve 

vaardigheden die hen weerbaar maken. 

PEN blijft de kinderen trouw tot ze op 

eigen benen kunnen staan. 
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2. Kerkhuishouding 

    Kosten Weekberichten 

  

 
 

 

 
 

 

 


