
 
Zondag 5 februari 2023 

vijfde na Epifanie 

 
Muziek 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is de Naam van de ENE, 
allen de schepper van hemel en aarde, 
vg die ons het woord heeft gegeven,  
allen die trouw blijft aan wat Hij begon.  
vg Oordeel niet naar ons falen, 
allen voltooi wat onvolmaakt bleef. 
 
Openingslied: ‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk en 
verheven’: psalm 8, 1+3 
 allen gaan zitten 
 
Gebed om ontferming, besloten met de kyrie- en 
gloriahymne (t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel; 299e)  
(I = alle vrouwen, II = allen) 
 
Heer, ontferm u, 
Heer, ontferm u, 
Christus, ontferm u, 
Christus, ontferm u, 
Heer, ontferm u over ons, 
Heer, ontferm u over ons. 
 
Glorie, glorie aan God hoog in de hemel 
en op aarde vrede voor mensen van zijn behagen. 
Wij loven U, aanbidden U, 
vereren en zegenen U. 
Wij danken U om uw glorie! 
Hemelse koning, God over allen, 
Vader van mensen! 
 
Jezus Messias, één met de Vader, 
Lam van God, 
die wegdraagt de zonden van heel onze wereld: 
geef uw ontferming! 
 
Heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, Allerhoogste, 
Jezus Messias, heilige Geest, glorie van God! 
U alle eer, nu en altijd. 
Amen, amen, amen. 
 
Persoonlijk welkom en inleiding op thema dienst:  
Noach – ‘Laat ons mensen maken’ 
  

de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 

Lezing uit het eerste testament: Genesis 6, 1-8 
 
Lied: ‘De vloed van vóór de tijd’: lied 603, 1 t/m 5  
 
 

1. De vloed van voor de tijd 
van vóór Gij hebt gesproken. 
De nacht van vóór het licht. 
De dood van vóór uw naam. 

 
 

  
 

(t. Huub Oosterhuis, m. Rinus den Arend; 

Verzameld liedboek 288) 

 
Lezing uit het eerste testament: Genesis 7, 1-5 
 
Evangelielezing: Matteüs 24, 36-39 
 
Lied: ‘Niet als een storm, als een vloed’:  
lied 321, 1+2+3+7 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Laat komen, Heer, uw rijk’: lied 756, 1+2+3+4+6   
 

gebeden en gaven 
 
Inzameling van de gaven  
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
 
Hoor mijn roepen, luid mijn bidden 
in uw stilte schuilt mijn rust. 
 

(t. en m. Chris Fictoor; Zangen van zoeken en zien 275) 
 
 



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. 

     allen gaan staan 
 

Slotlied: ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’: 
lied 791, 1+2+5+6 
 
Zegen 
 
Amen 

allen gaan zitten 
Muziek 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. 
Er is koffie, thee en limonade na de dienst die op twee 
plaatsen wordt uitgeschonken: in de ontmoetingsruimte 
en bij de bar. Blijft u niet bij de koffietafel staan? De 
koffie mag overal in de kerkzaal en door het hele 
gebouw worden opgedronken. Laten we erop blijven 
letten dat we elkaar de ruimte geven. 
 

 
Voorganger: dhr. Gerard van Midden, Baarn 
Organist/pianist: Simon Drost 
Ouderling van dienst: Eunice van Zomeren 
2e ambtsdrager: Jan van de Kuilen 
Lector: Harm Albert Zanting 
Koster: Harry van der Klok 
Welkom: Marijke Hildering 
Beeld: Jantine Dijkstra 
Geluid: Jan Vogel 
Koffiedienst: Nel Stoffelsen en Annie Hanse 
 
De collectes zijn bestemd voor de Eigen Diaconie en 
voor de Eredienst. Bijdragen van de kinderen zijn 
bestemd voor Grace Home. 
 
Uitgebreide informatie over de collectes vindt  u in de 
Rondom. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


