
 
Zondag 2 januari 2022 

Epifanie 
 

Bij de verbeelding: 
soms heel even 

vederlicht 
is daar tastbaar strelend 

Jouw licht 
op mijn gezicht 

 
Muziek: Wie schön leuchtet der Morgenstern – Dietrich 
Buxtehude (1637-1707) 
                                                                       allen gaan staan       
vg Vrede met u!                                   
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
vg God, u bent het 
 die ons hier verzameld hebt. 
allen U bent het 
 die in ons midden 
 aan het woord wilt komen. 
vg Stem ons dan af op uw stem, 
 hier in dit uur. 
allen Amen 
 
Openingslied: ‘Wij van de aarde’(t. Willem Barnard, m. 
‘Schönster Herr Jesu”; Oud-Katholiek Gezangboek 605) 
 
1. Wij van de aarde 
zoeken het paradijs, 
samen op reis zijn wij levenslang. 
Al wat er goed is, 
al wat van God is 
doet ons verlangen naar zijn land. 
 
2. Engelen zongen 
’t lied van verlangen voor, 
wij zingen mee met een aardse stem. 
Zolang wij leven 
zoeken wij vrede, 
God roept ons naar Jeruzalem. 
 
3. Wie van de Zoon is 
weet wat zijn schoonheid is: 
vrede en liefde van mens tot mens. 
Eer aan de Vader, 
eer op de aarde, 
met al mijn adem eer ik Hem! 
                                                                allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(t. Gert Jan de Bruin, m. orthodox) 

 
Om ontferming 
voor de wereld 
bidden wij U, God. 
 
 
Gloria: ‘Uit uw verborgenheid’: lied 500, 1+5  
(t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel) 
 
 

1. Uit uw verborgenheid 
voorbij aan onze grenzen, 
straalt lichte eeuwigheid 
als daglicht voor de mensen. 
Uw wijde hemel welft 
zich rond over de aarde. 
Gij zult op vaste grond 
ons voor het donker sparen. 
 
5. Uit uw verborgenheid 
ontsteekt Gij licht op aarde, 
wilt Gij ons warmen met 
de gloed van uw genade. 
Wij delen met elkaar 
het licht, het lied, de zegen. 
Wij zijn uw kandelaar, 
wij gaan het donker tegen. 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing uit de profetie: Jesaja 11,1-10 
 
Evangelielezing: Johannes 8,12 
 
Acclamatie: ‘Als alles duister is’ (driemaal) 
(t. onbekend, m. Jacques Berthier; Liedboek 598) 
 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft (2x) 
 
Overweging 
 
Muziek: Wie schön leuchtet der Morgenstern – 
Niels W. Gade (1817-1890) 
 
Lied: ‘Vernieuw in ons, o God’: lied 858  
(t. Carl P. Daw jr, vert. Ria Borkent, m. Hal H. Hopson) 
 
1. Vernieuw in ons, o God, 
uw liefde, lentelicht. 
Herstel ons naar uw beeld en strijk 
het kwaad uit ons gezicht. 
 
2. Beadem ons, o Geest 
met wonderlijke kracht 



dan opent zich het leven weer, 
een bloem in volle pracht. 
 
3. Geef ons, o Christus, deel 
aan levenslang geluk. 
Gedoopt in U, een nieuw bestaan – 
dat slaat geen dood meer stuk. 
 
4. Drie-enig God, vervul 
wat U ons hebt beloofd, 
na al ons zoeken U te zien, 
dan staan wij oog in oog. 
 

gebeden en gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: (1 x voorzang, 1x allen) 
 
Hoor je mij? 
Voor mij geen ander dan jij. 
Bij jou alleen ben ik veilig. 
 

(t. Huub Oosterhuis naar Psalm 16, m. Antoine Oomen; 
Zangen van zoeken en zien 353) 

 
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: ‘Zoekend naar licht hier in het duister’: lied 
1005, 1+2+4 (t. en m. Bernadette Farrell, vert. Elly 
Zuiderveld-Nieman)  
 

Zoekend naar licht hier in het duister,   
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
Refrein:  Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. refrein 

4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. refrein 
 
Zegen 
 
Amen 
 

allen gaan zitten 
 

Muziek: Fuga in a – Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. 
Laten we erop blijven letten dat we elkaar de ruimte 
geven.  

 
 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist/pianist: Tjalling Roosjen 
Ouderling van dienst: Jan Vogel 
2e ambtsdrager: Lien Vogel 
Lector: Irene de Vries 
Koster: Wim Heining 
Beeld: Joke van der Klok 
Geluid: Fokke van der Veer 
Zangers: Jantine Dijkstra, Jantine Alfrink, Henk Boswijk, 
Harm Albert Zanting en Harmen Lanser 
 
Collectes zijn voor de Eigen diaconie en voor Muziek en 
Liturgie. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor 
TeamUp. 
 
Meer informatie over kaarten en collectes vindt u in de 
nieuwsbrief. 
 


