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5 februari 2023 
Septuagesima 

  
 Uit Sonata in g-moll: Allegro Moderato  
 Carl Philipp Emanuel Bach (1714 – 1788) 

 Klokgelui.  
 Allen gaan staan. 

 De kaarsen worden aangestoken. 

O. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, 
A. Amen. 
O. Onze hulp is in de naam van de HEER, 
A. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
O. O God, keer U om naar ons toe 
A. en doe ons weer leven met hart en ziel. 
O. Laat ons, o Heer, uw liefde zien 
A. en geef ons uw heil. 

 Allen gaan zitten. 



 Introïtuspsalm 18 
 Antifoon (tekst: Psalm 18: 7; muziek: Dick Troost) 
 1. voorzang 2. allen 

A. Psalm 18: 1, 2, 5 en 8  
A. Antifoon 
V.  Laten wij de HEER om ontferming aanroepen voor de   
 nood van de wereld  . . . en zijn naam prijzen want   
 zijn barmhartigheid heeft geen einde: 
 Kyrië en Gloria 

  

V. Gebed van de zondag. 
 . . . dit uur en alle dagen van ons leven. 
A. Amen. 
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 De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar   
 hun eigen ruimte waar zij de dienst voortzetten. 

V. Eerste lezing: Jesaja 43: 9 – 12 

A. Antwoordpsalm 112  
 (tekst: Ad. W. Bronkhorst; muziek Jan Schrooten en 

Ignace Thevelein). 
Keervers (1. voorzang 2. allen)   

Hij is voor de vromen een licht in de nacht, 
weldadig, barmhartig, rechtvaardig. 
Goed gaat het de man die weggeeft en leent, 
die eerlijk zijn zaken behartigt.  
Keervers 

In eeuwigheid staat de rechtvaardige sterk, 
men blijft hem voor eeuwig gedenken. 
Voor slechte tijding is hij niet bang, 
hij blijft ongeschokt op de Heer vertrouwen.  
Keervers 

Standvastig en zonder vrees zet hij door, 
met mildheid deelt hij aan armen uit; 
Hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen; 
zijn macht en zijn aanzien vermeerderen steeds. 
Keervers 

V. Epistellezing: 1 Korintiërs 2: 1 – 5 

A. Lied 848 
 1 3 5   allen 
       2        vrouwen 
        4       mannen 
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 Allen gaan staan.  
 De lector kondigt de evangelielezing aan. 
V. Halleluja. Allen die uw hoop vestigt op de Heer: 
 wees sterk en houd moed. (Psalm 31: 25)  

  
A.  

L. Evangelielezing: Matteüs 5: 13-16 

 Acclamatie: 

A. 

 Allen gaan zitten. 

 Prediking, besloten met: 
V. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
A. Amen. 

 Korte stilte 

A. Zondagslied 838 

 Inzameling van onze gaven 
 1ᵉ collecte: Werelddiaconaat Pakistan - Vaktraining voor  
 jongeren. 
 Op 2 februari was het zeventig jaar geleden dat in Nederland de  
 watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was één van de landen  
 die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Met de   
 collecte van vandaag doen we iets terug voor mensen in   
 Pakistan die onze hulp nodig hebben. We collecteren voor een  
 project van Kerk in Actie waarbij jongeren, vooral    
 schoolverlaters, geholpen worden met een vakopleiding, lening  
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 en begeleiding om een eigen bedrijf op te zetten. Ook helpt Kerk 
 in Actie jongeren die een universitaire studie willen volgen, om  
 zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt.   
 Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch  
 zelfstandig te maken, maar ook om jongeren met verschillende  
 religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er  
 meer onderling begrip ontstaat. 
 2ᵉ collecte: Kerk en Eredienst 
 Uit Sonata in g-moll: Adagio  
 Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) 
V. Gebed bij de gaven 
 '. . . door Jezus Messias, onze Heer' 
A. Amen. 

V. Dankzegging en voorbeden, telkens besloten met 
 'zo bidden wij': 

A. 

 Stil gebed 

A. Onze Vader (gesproken) 

 Allen gaan staan. 

A. Slotlied 324 

V. Heenzending en zegen. 

 Allen gaan zitten.  
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 Uit Sonata in g-moll: Allegro  
 Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) 

 Collecte bij de uitgang: Onderhoud kerk 

Voorganger:   Ds. Gerben H. Westra en Ds. Lieke van Zanden 
Ouderling van Dienst: Gerda Budding 
Lector:   Hanny van Doorne 
Organist:   Erik van der Heijden 
Met medewerking van schola  
Koster:    Hans Tick 

Na de dienst is iedereen van harte welkom in het gemeentecentrum; 
er is koffie en thee en limonade. 

 

Vind je het leuk om te zingen? En wil je meer 
weten over verhalen uit de Bijbel en liederen die 
daarbij passen? Ben je tussen 4 en 18 jaar? Dan is 
meedoen aan het project ‘Zing het jaar rond’ wat 
voor jou. Op 12 en 19 februari komen we na de 
dienst van 12-13 uur een uurtje bij elkaar om te 
oefenen. Zondag 26 februari zingen we een lied in 
de kerkdienst.  
Meer informatie vind je op https://www.elg-ede.nl/zinghetjaarrond 

Zondag 12 februari: Ds. Jan H. Oortgiesen 
Eerste collecte: Noodhulp Ethiopië - Noodhulp en rampenpreventie. 
Vandaag collecteren we voor noodhulp en rampenpreventie in 
Ethiopië. 
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