
 
Zondag 6 februari 2022 

vijfde 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: ‘Wij zoeken stil uw aangezicht’  
(t. Jan Bosman, m. Frederick C. Maker (1887); 
Zingenderwijs 173)  
 
1. Wij zoeken stil uw aangezicht, 
uw stem verwachten wij. 
Ons hart is op uw woord gericht, 
waarmee uw Geest ons pad verlicht 
en onze nacht verdrijft. 
 
2. Ons bidden is een zoekend kind 
dat naar de toekomst vraagt. 
Uw Geest waait krachtig als de wind, 
waardoor uw woord ons leven vindt 
en ons naar morgen draagt. 
 
3. Raak met die goede Geest ons aan 
en neem ons bij de hand. 
Laat onze ogen opengaan 
voor woorden die geschreven staan: 
uw voetspoor in het zand. 
 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. 
 
Kinderen die dat willen mogen naar voren komen en 
met een muziekinstrument het gloria begeleiden. 
 
Gloria in excelsis Deo (Taizé, 50) 1x allen samen, dan 3x 
in canon 
 

Gloria, gloria,  
In excelsis Deo, 
Gloria, gloria, 
alleluia, alleluia! 
 
De kinderen mogen vooraan blijven: na een verhaal 
krijgen ze het licht mee en mogen naar de kinderdienst 
gaan. 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing uit het eerste testament: Klaagliederen 3,17-
26.31-32 
 
Lied: ‘Bless the Lord, my soul’ (t. Jacques Berthier, t. 
Psalm 103,1-2; lied 103e) 1x zangers, 2x allen 
 
Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name. 
Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 
 
Evangelielezing: Johannes 11,1-16 
 
Lied: ‘Als Gij er zijt’ (t. Willem Barnard, m. Willem Vogel; 
lied 948) 1 zangers, 2+3 allen 
 
1. Als Gij er zijt, wees dan aanwezig, 
niet als een vuur dat ons verbrandt 
– vuur is te heilig en te hevig – 
geef ons de schaduw van uw hand 
 
2. om in te schuilen, dat wij leven 
al zijn wij dood, zo dood als as. 
Laat ons er zijn, een eeuwig even, 
laat ons er zijn met U die was, 
 
3. die is, die komen zal ten laatste, 
ten eeuwigste. Kom niet te laat! 
Gij kunt U toch in ons verplaatsen? 
Kom dan, wij zijn ten einde raad. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Om de mensen, godverlaten’ (t. Margreet 
Spoelstra, m. John Stainer; Zingenderwijs 114) 
1+3 zangers, 2, 4+5 allen 
 
1.Om de mensen, godverlaten, 
vluchtelingen, doodswoestijn, 
om de woede, om de tranen 
roepen wij: Je zou er zijn. 
 
2. Om de haat en om de oorlog, 
de verbittering, de pijn, 
om die eindeloze cirkel 
vragen wij: Zul Jij er zijn? 



 
3. In een mens die helend leefde, 
in een woord, in brood en wijn, 
in ’t verlangen dat wij delen, 
zeg Jij ons: Ik zal er zijn. 
 
4. Tegen onrecht, tegen honger, 
tegen grootspraak, valse schijn, 
vieren wij de hoop op morgen, 
vragen wij: Zul Jij er zijn? 
 
5. In de mensen die volharden, 
trouw en onbevangen zijn, 
in wie opstaan, in wie troosten, 
weten wij: Je zult er zijn. 
 

gebeden en gaven 
 
In gedachtenis: Berendina Roelofje Verhagen-Wissink 
01-05-1939 – 03-02-2022 
 
Afscheid van Henry Westein, Gea Rakhorst en Rina 
Dijkstra; welkom voor Johan Bos 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
 
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. 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. Kinderen 
die dat willen mogen naar voren komen en met een 
muziekinstrument het slotlied begeleiden. Na het 
slotlied mogen de kinderen de instrumenten inleveren 
en nog even gaan zitten. 
 

     allen gaan staan 
Slotlied: ‘Wil je wel geloven’ (t. Hanna Lam, m. Wim ter 
Burg; lied 923) 
 

1. Wil je wel geloven dat het groeien gaat, 
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad, 
dat je had verborgen in de zwarte grond, 
en waaruit een grote 
boom ontstond. 
 
2. Wil je wel geloven het begin is klein, 
maar het zal een wonder boven wonder zijn 
als je het gaat wagen met Gods woord alleen; 
dan gebeuren wonderen 
om je heen. 
 
3. Wil je wel geloven dat je vrede wint, 
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, 
groeit de liefde uit 
boven de haat. 
 
Zegen 
 
Amen 
      allen gaan zitten 
Muziek 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. 
Er is koffie na de dienst die op twee plaatsen wordt 
uitgeschonken: in de ontmoetingsruimte en in de hal. 
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. 
 

 
Meespelen op muziekinstrumenten 
Tijdens deze kerkdienst mogen de kinderen, die dat 
willen, tweemaal met een muziekinstrument Erik 
helpen bij de begeleiding van een lied. Dat mag bij het 
gloria en bij het slotlied. 
 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist/pianist: Erik van Veelen 
Ouderling van dienst: Gerwin Duine 
2e ambtsdrager: Quirina Schipper 
Lector: Harm Albert Zanting 
Welkom: Robert Bloemendaal 
Kinderdienst: Richard van de Kamp 
Koster: Harry van der Klok 
Beeld: Celine van de Heuvel 
Geluid: Fokke van der Veer 
Zangers: Jantine Dijkstra, Rianne de Vries, Annie Hanse, 
Harm Albert Zanting en John Breugem 
Koffiedienst: Lien Vogel en Ina van Heiningen 
 
De collectes zijn voor de Eigen Diaconie, de Eredienst 
en voor Vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
 
Meer informatie over bloemen, kaarten en collectes 
vindt u in de nieuwsbrief. 


