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Epifanie 2018 

Datum Epif. Profetie Graduale 
Psalm 

Evangelie Bijzonderheden 

14-1 2e  Num 20, 2-13 107:1,7,8 Joh 2, 1-11 Maaltijd van de Heer 

21-1 3e Ex 3, 1- 6 149 Mat 17, 1- 9 ’s avonds Credoviering 

28-1 4e  Oecumenische viering in de 
Ontmoetingskerk 

’s avonds Taizéviering 

4-2 5e  2 Kon 4,18-

21(22-31)32-37 

142 Mc 1,29-39  

11-2 6e  2 Kon 5, 1-3(4-

8)9-15b 

32 Mc 1,40-45 + 

3, 6 

 

 

Over tot de orde van… de hedendaagse oecumene 

Deze weken beleven we een bijzonder kruispunt: Ongeveer een jaar geleden, op 

zondag ‘Septuagesima’ 2017 (dat viel op 12 februari), zijn we immers begonnen 

met een jaar lang Bijbel-lezen volgens het leesrooster dat Luther in zijn tijd 

gebruikte. Met een kleine zomerpauze hebben we deze Lutherse jaarorde het 

hele jaar volgehouden. Een heel kerkelijk jaar, om precies te zijn. Want zondag 

28 januari 2018 zou het weer ‘Septuagesima’ zijn - de derde zondag voorafgaand 

aan de Veertigdagentijd (het begin van de zgn. ‘Voorvasten’) – waarmee het 

kerkelijk jaar dus rond zou zijn. Op die zondag keren wij daarom weer terug tot 

het ‘Oecumenisch Leesrooster’ dat wereldwijd in de kerk van onze tijd wordt 

gelezen. Vanaf 28 januari zal daarmee dit jaar het Marcus-evangelie 

richtinggevend zijn in onze vieringen. 

Om te beginnen dus nog twee zondagen volgens het Luthers rooster. Ter 

afronding van een bijzonder kerkelijk Lutherjaar. Een klein beetje ‘Luther’ klinkt 

daarom nog door in deze liturgie. Met name in het inmiddels bekende 

drempelgebed, dat we speciaal voor het Lutherjaar schreven. Een gebed dat 

onze viering hier en nu verbindt met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. 

Ook en heel bewust met de kerk van Luther dus.  

En heel symbolisch komt tot 21 januari nog even die prachtige Lutherburcht 

terug op de pastorale tafel. Met dat kleine poppetje… dat die grote man 

symboliseert. Als klein eerbetoon… in een besef van grote dankbaarheid. 
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WE KOMEN BINNEN IN GODS HUIS 

 

Luiden van de klokken  

 De klokken luiden voor de kerkdienst. Ze nodigen ons uit:  

Welkom in Gods huis! 

We worden stil.  

Ambtsdragers en kinderdienstleiding komen binnen.  

Het kind van de zondag draagt de koffer. 

 

Ruimte voor stil gebed 

Hoe helder staat de morgenster, 

en straalt mij tegen van zover, 

de luister van mijn leven. 

Kom tot mij, zoon van David, kom, 

mijn koning en mijn bruidegom, 

mijn hart wil ik u geven. 

 

Philipp Nicolai (LB 518)  

 

Muziek tot eer van God 

We gaan staan 

Kerkelijke begroeting 

v.  In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

A. AMEN 

Bemoediging en drempelgebed 

v. Onze Hulp is in de Naam van de HEER  

A.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

v.  U zelf hebt ons geroepen, God 

 naar uw kerk, van alle eeuwen 

 naar uw gemeente, wereldwijd, 

 naar elkaar, hier, nu.  
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k. Wilt U bij ons zijn? 

Spreekt U ons aan met milde woorden? 

Raakt U ons aan met zachte hand? 

A. SPREEK IN ONS OOR, DE WOORDEN VAN UW VERBOND;  

 LEG OP ONS HOOFD, HET TEKEN VAN UW LIEFDE; 

 BRENG ONS BIJEEN AAN DE TAFEL VAN UW GEMEENSCHAP;  

EN LEER ONS LEVEN, UW TOEKOMST TEGEMOET. 

AMEN 

 

[Evt. Gedachtenis] 

Introïtuspsalm 

We gaan zitten 

Gebed om ontferming en lofzang 

v. Gesproken gebed om ontferming 

A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit: LB 299b 

melodie Ignace de Sutter 
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Gloria: Zing van de Vader die in den beginne (LB 304) 

 

Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 

bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 

luistert naar Hem, het woord van alzo hoge: 

houd Hem in ere! 

 

Zing van de Geest, de adem van het leven, 

duurzame kracht die mensen wordt gegeven.  

waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 

houd Hem in ere! 

 

tekst Henk Jongerius  

melodie Johann Crüger – ‘Lobet den Herren’  

  

jdzuu
Not For Public Release



6 
 

BINNEN ZIJN 

 

Groet 

v.   De HEER zij met u 

A.  OOK MET U ZIJ DE HEER 

Gebed van de zondag 

Tijd voor de kinderen 

 Verhaal van Mirjam en Micha 

 Lied van Mirjam en Micha  

(de ‘witte melodie’. Tekst zie zondagsbrief en\of beeldscherm) 

 De kinderen gaan ‘achter het kaarslicht aan’ naar de kinderdienst 

 We worden stil. 

1e lezing  Woorden van Mozes of van de Profeten 

Antwoordpsalm of Schriftlied 

2e lezing  Evangelie 

Lofprijzing

  

 

 

 

  
LB 339g 

melodie Jan Valkestijn 

Preek 

Stilte 

Lied 
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BINNEN EN BUITEN 

 

Aankondiging collectedoelen en inzameling van de gaven 

Gebed over de gaven 

Voorbeden 

Iedere bede wordt afgesloten met: ‘… tot U bidden wij’ 

 LB 368e 

tekst Henk Jongerius 

melodie gregoriaans – ‘Attende Domine’ 

Stil gebed 

Onze Vader 

Onze Vader in de hemel,  

laat uw naam geheiligd worden,  

laat uw koninkrijk komen  

en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  

Vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.  

En breng ons niet in beproeving,  

maar red ons uit de greep van het kwaad.  

Want aan u behoort het koningschap,  

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.  Amen 
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VAN BINNEN NAAR BUITEN 

 

Aansluitend aan de gebeden draagt de ouderling van dienst eventuele 

gedachtenisstenen naar de gedachtenistafel. 

De kinderen uit kinderdienst en de jongeren uit de jeugdkerk komen terug. 

Oppaskinderen worden door hun ouders uit de oppasruimte gehaald. 

 

We gaan staan. 

Lied  

 

Zegen  

v.  Zegen, beantwoord met:  

g. 

 

Muziek 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u bij het naar buiten gaan s.v.p. voorrang geven aan de mensen die 

wat minder mobiel zijn! Anders moeten zij in het gedrang wachten totdat 

de kerkzaal leeg is, en álle stoelen in de ontmoetingsruimte bezet… 

 

 

 

Dit liturgieboekje s.v.p. na de kerkdienst in de kerk achterlaten 


