
 
Zondag 13 februari 2022 

zesde 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: ‘Vernieuw in ons, o God’, lied 858 LB 858 

(t. Carl P. Daw jr, vert. Ria Borkent, m. Hal H. Hopson) 
1 en 3 zangers; 2 en 4 allen 
 

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. 
 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: ‘Alle eer en alle glorie’, lied 305  

(t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel) 
 
1. Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 

Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht / vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 
 
2. Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
 
3. Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
 
De kinderen mogen het licht meenemen en naar de 
kinderdienst gaan. 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing uit het eerste testament: Jeremia 30, 18-22 
 
Lied: ‘Ik ben’, lied 934 

(t. Piet van Midden, m. Gerard van Amstel)  
 

1. Ik ben voor jou een nieuwe naam. 
Ik ben je God en hiervandaan 
ga ’k als je schaduw met je mee 
door de woestijn en door de zee. 
 
2. Ik ben er als het leven lacht. 
Ik ben er voor je in de nacht. 
Ik ben er in je hoogste lied. 
Ik ben er als je ’t niet meer ziet. 
 
3. Ik ben de weg waarop je gaat. 
Ik ben er zelfs ten einde raad. 
Ik ben gegeven als je brood. 
Ik ben in leven en in dood je vriend. 
 
Evangelielezing: Johannes 11, 17-27 
 
Lied: ‘Iedereen zoekt U, jong of oud’, lied 837: 1 en 4 

(t. Emiel Liedgren, vert. Gert Landman, m. Ludvig 
Mathias Lindeman)  

 

1. Iedereen zoekt U, jong of oud, 
speurend langs allerlei wegen: 
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd – 
Meester, waar kom ik U tegen? 
Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 
moe van onszelf en zonder kracht, 
dorstend naar liefde en zegen. 



4. Koning, uw rijk is zo nabij - 
open mijn ogen en oren! 
Onrustig is mijn hart in mij, 
totdat het nieuw wordt geboren. 
Daarom zoekt U elk mensenkind. 
Zoek, herder, mij, opdat ik vind 
en steeds meer bij U zal horen. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Hij ging van stad tot stad’, lied 391 

 (t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers) 
1 en 3 zangers; 2 en 4  allen 
 
1. Hij ging van stad tot stad, Hij sprak: 
‘Tot u ben Ik gezonden.’ 
Voor zieken en gewonden 
had Hij een woord, een onderdak. 
Refrein: Alles heeft Hij welgedaan. 
Tot wie zou ik anders gaan? 

 
2. Hij gaf aan blinden het gezicht, 
de nacht heeft Hij verdreven, 
gaf doden weer het leven – 
waar Hij voorbijging werd het licht. 
Refrein 
 
3. Daags voordat Hij gestorven is, 
heeft Hij het brood genomen: 
‘Hiertoe ben Ik gekomen, 
doe dit tot mijn gedachtenis.’ 
Refrein 
 
4. En alwie Jezus’ naam belijdt 
zal wonderen verrichten 
en als een lamp verlichten 
de lange gang van onze tijd. 
Refrein 
 
Tijdens het lied komen de kinderen terug uit de 
kinderdienst. 

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: ‘Gezegend die de wereld schept’,  
lied 984: 1, 4 en 6  

(t. Henk Jongerius, m. Orlando Gibbons) 
1 zangers; 4 en 6 allen 
 
1. Gezegend die de wereld schept, 
de dag uit nacht tot leven wekt, 
het licht der zon roept en de maan, 
de sterren om op wacht te staan. 
 
4. Gezegend die de mensen roept 
tot liefde, vruchtbaarheid en moed, 
om voor elkander te bestaan 
in eerbied voor zijn grote naam. 
 
6. Gezegend zijt Gij om de Geest 
die van de aanvang is geweest: 
de adem die ons gaande houdt 
en in het eind in U behoudt. 
 
Zegen 
 
Amen 

allen gaan zitten 
Muziek 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. 
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