
 
Zondag 23 januari 2022 

derde na Epifanie 

 
Muziek 
 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:  ‘Zing voor de Heer op nieuwe wijze’: 
Psalm 96: 1,3 en 7  

(t. Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit, m. Genève) 
 

1. Zing voor de Heer op nieuwe wijze, 
zing aarde, zing zijn naam ten prijze, 
boodschap zijn heil van dag tot dag, 
wek bij de volken diep ontzag 
voor ’t wonder van zijn gunstbewijzen. 
 
3. Geeft aan de Heer, alle geslachten, 
geef aan de Here lof en krachten. 
Gij volken, roem zijn grote naam, 
kom in zijn heiligdom tezaam, 
loof Hem, de Heer der hemelmachten. 
 
7. Zo zal zijn koninkrijk beginnen. 
De rechter rijdt de wereld binnen, 
Hij richt de aarde naar zijn recht, 
het pleit der volken wordt beslecht. 
Zijn trouw en waarheid overwinnen. 
 

      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. 
   
Glorialied:  ‘Alles wat adem heeft love de Here’ : 
Psalm 146c: 1, 5 en 6  

(t. Johann Daniel Hermschmidt, vert. Ad den Besten, m. 
Ansbach 1664) 

 

1. Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Israëls God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 
5. O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden, 
Hij die u recht verschaft is hier! 
Hongerige, Hij wil u spijze bereiden, 
dorstige, zie de heilsrivier! 
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; 
God schenkt genade velerlei. 
Halleluja! Halleluja!. 
 

6. Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen, 
dat u de haat der mensen treft, 
Hij richt u op, als u neer zijt gebogen 
en Hij buigt neer wie zich verheft. 
Zijt gij in rouw, God is uw licht; 
Hij schenkt, o blinde, u ’t gezicht. 
Halleluja! Halleluja! 
 
Gebed van de zondag 
 
Kinderlied: ‘Daar komt een man uit Nazareth’:  
lied 533: 1, 2 en 3            (t. Karel Deurloo, m. Jetty Podt) 
1 solo; 2 en 3 zangers 
 

1. Daar komt een man uit Nazaret. 
Zijn naam is: Hij die mensen redt, 
en met de minsten wil Hij zich verbinden; 
zijn naam is bij vergetenen te vinden. 
In Galilea zien we Hem, 
de Heer die in Jeruzalem 
bespot wordt en geslagen, 
in Galilea moet je naar Hem vragen. 
 

2. Hij is gedoopt in de Jordaan. 
Hij durft een nieuwe weg te gaan 
en Hij wil mensen van hun angst genezen, 
waar Hij verschijnt hoeft niemand meer te vrezen. 
In Galilea zien we Hem, 
de Heer die in Jeruzalem 
bespot wordt en geslagen, 
in Galilea moet je naar Hem vragen. 
 
3. In het verborgen trekt Hij rond. 
Verhalen gaan van mond tot mond, 
in Galilea gaan geheimen open, 
de hopelozen durven weer te hopen. 
In Galilea zien we Hem, 
de Heer die in Jeruzalem 
bespot wordt en geslagen, 
in Galilea moet je naar Hem vragen. 
 
Eerste lezing: Jesaja 61: 1-9 (NBV21)  



Lied: ‘De Geest des Heren is op hem’: lied 530  
 (t. Jan Willem Schulte Nordholt, m. Paul Schollaert) 
1 solo, 2 zangers, 3 en 4 allen           
 
1. De Geest des Heren is op hem 
die tot verkondiging verkoren, 
ons aanspreekt zodat wij het horen 
als hoorden wij Gods eigen stem. 
 

2. Wat is het dat hij aan ons meldt? 
De blijde boodschap voor de armen: 
het overweldigend erbarmen 
dat ons gebroken hart herstelt. 
 
3. Dat de gevangenen bevrijdt 
en ons verlost uit schande en schade 
en meldt het jaar van Gods genade, 
zijn recht en zijn barmhartigheid. 
 
4. Wij danken God voor deze stem 
die heeft geklonken in ons midden, 
ons aangevuurd heeft bij het bidden 
met uitzicht op Jeruzalem. 
 
Evangelielezing: Lucas 4 : 14-21 (NBV21) 
 
Lied:  ‘Niet als een storm, als een vloed’:  
lied 321: 1, 2, 3, 4 en 7  

(t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers) 
 
1. Niet als een storm, als een vloed, 
niet als een bijl aan de wortel 
komen de woorden van God, 
niet als een schot in het hart. 
 

2. Maar als een glimp van de zon, 
een groene twijg in de winter, 
dorstig en hard deze grond – 
zo is het koninkrijk Gods. 
 
3. Stem die de stilte niet breekt, 
woord als een knecht in de wereld, 
naam zonder klank zonder macht, 
vreemdeling zonder geslacht. 
 
4. Kinderen, armen van geest, 
mensen gelouterd tot vrede, 
horen de naam in hun hart, 
dragen het woord in hun vlees. 
 
7. Hier in dit stervend bestaan 
wordt Hij voor ons geloofwaardig, 
worden wij mensen van God, 
liefde op leven en dood. 
 
Overweging   
 
Muziek 

 
Lied: ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’: lied 973 

(t. Delores Dufner, vert. Gert Landman, m. Charles 
Villiers Stanford) 

1 solo, 2 zangers, 3 en 4 allen   
 
 

1. Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, 
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord, 
en op te vangen wie zijn thuis verloor, 
halleluja, 
 

2. om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 
te helpen wie geen helper had ontmoet: 
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, 
halleluja, 
 
3. om voor elkaar te zijn uw hart en mond, 
om op te komen voor wie is verstomd, 
voor wie gevangen zit of is gewond, 
halleluja, 
 
4. roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, 
gerechtigheid en vrede, brood en wijn, 
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. 
Halleluja! 
 
  gebeden en gaven 
 
Dankzegging en 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) 

 
Stil gebed 
Onze Vader die… 
 
(Inzameling van gaven online) 
 
Slotlied: ‘ Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’: lied 834  

(t. Johann Friedrich Ruopp, vert. Ad den Besten,  
m. Nürnberg1676) 

 

1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
2. Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 



 
3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
Zegen 
 
Amen 

allen gaan zitten 
Muziek 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. Laten we 
elkaar de ruimte geven bij het verlaten van de kerkzaal. 

 
Voorganger: ds. Gert Landman, de Bilt 
Organist/pianist: Simon Drost 
Ouderling van dienst: José van Dasselaar 
2e ambtsdrager: Liesbeth van de Heuvel 
Lector: Ans Baas 
Welkom: Marijke Hildering 
Koster: Jan Stomphorst 
Beeld: Joke van der Klok 
Geluid: Jan Baas 
Zangers: Jantine Alfrink, Willemien Schuurman Hess, Els 
Koudijs, Gosse van Dijk en Jouke de Jong 
 
De collectes zijn voor het Hospice Nijkerk en voor 
onderhoud van het gebouw. 
 
Meer informatie over kaarten en collectes vindt u in de 
nieuwsbrief. 


