
Zondag 29 januari 2023  4e zondag na Epifanie om 10.00 uur in Gebouw Irene ( Balkerweg 51, 7738 
PA ) van de Protestantse Gemeente Ommen-Witharen.   
vg: ds.J. Woltinge  organist: Frans Dijkstra  ouderling van dienst:  Herma van Beesten 
 
orgelspel 

            Voorbereiding 

 
begroeting en mededelingen door ouderling  
[de gemeente gaat staan] 
 
intochtslied/aanvangslied: Psalm/Lb 65:1,2    De stilte zingt U toe, o Here 
stil gebed - Onze hulp - begroeting - drempelgebed 
vervolg intochtslied/aanvangslied: Psalm/Lb 65:4,6    Gij plant de bergen vast in de aarde 
      [daarna gaan allen zitten] 
jw: inleidende woorden 
 
kinderlied: Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht [ELB 454] 
 
1  Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, 
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht. 
En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’, 
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn! 
 
2 Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet, 
of het helder licht geeft, of ook bijna niet. 

Hij ziet uit de hemel, of wij lichtjes zijn, 
jij in jouw klein hoekje, en ik in ’t mijn! 
 
3 Jezus zegt ons ook, dat ’t zo donker is, 
overal op aarde zonde en droefenis. 
Laat ons dan in ’t duister held’re lichtjes zijn, 
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn! 

 

Kyrië en Gloria  met Lied 413 

 
KYRIE gesproken en gezongen 
Laten wij bidden:  
 
[1]  Haar naam is: Albertina de Fatima. … … Daarom bidden wij u:    
gemeente zingt Lb 413:3 regel 1:  Heer, ontferm U over ons. 
 
[2] Zijn naam Anatoliy Domansky … … Daarom bidden wij u 
gemeente zingt Lb 413:3 regel 1:  Heer, ontferm U over ons. 
 
[3] Op 27 januari 1945 bevrijdde het Russische leger … … Daarom bidden wij u 
gemeente zingt Lb 413:3 regel 1:  Heer, ontferm U over ons. 
 
[4] Hoor ons dan als wij … … Daarom bidden wij u 
gemeente zingt Lb 413:3 geheel:   Heer, ontferm U over ons, 

open Uwe vaderarmen 
stort Uw zegen over ons 
neem ons op in Uw erbarmen. 
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan –  
laat ons niet verloren gaan. 

GLORIA: gesproken tekst:  
zingen glorialied:  Lb 413:1,2   Grote God, wij loven U 
 

                                       Dienst van de Schriften 

 
gebed van de zondag, bij de opening van de Schriften 
 
lezing EERSTE TESTAMENT: Exodus 20:1-17   
inleidende tekst 
 lezen: Exodus 20:1-17 door lector >>> zie bijlage 
 
Zingen: Lb 320:1-4  Wie oren om te horen heeft 

 
lezing NIEUWE TESTAMENT: Johannes 2:13-22   door lector >>> zie bijlage 
zingen: Lb 187   Runderen, schapen en duiven te koop 
 
En hier hebben de lezingen een einde! 
lofprijzing gesproken: De naam van de Heer zij geloofd en geprezen. Halleluja. 
 



uitleg en woordverkondiging   
 
orgelspel 
zingen: Dit huis dat God gevestigd heeft  (melodie: Liedboek 2013 lied 518)   

 
1  Dit huis dat God gevestigd heeft 

stad die van zijn genade leeft, 
en leven met Gods koning 

waar tussen mensen in 't gericht 
duurzame vrede wordt gesticht, 

dit huis is onze woning. 
Hier zal 
niemand 

zonder troost en 
rust verpozen, - 
vol erbarmen 

spreidt de Erfgenaam zijn armen. 
 

2  Hier wil een enkel woord volstaan: 
de poorten zullen opengaan, 

hier wil de vrede heersen, 
en die zijn schuld niet heeft betaald 
wordt op een heerlijk feest onthaald, 

de laatsten zijn de eersten. 
Koning, 
vrolijk 

zijn uw gasten, 
alle last is 

weg genomen: 
want God zelf wil bij ons komen. 

 
3  Dit huis dat God ons heeft gebouwd 

weert alle tranen, alle rouw, 
hier is het leed geleden; 

al heugt ons op de weg zijn dood, 
Hij reikt de beker en het brood 

aan pelgrims hier beneden. 
Gastmaal, 
Pascha, 

na de uittocht 
wacht de bruiloft; 
hier wordt Jezus, 

Zoon van David, hoog geprezen. 
 
 

                                      Viering aan de TAFEL van de HEER, met Lb 403c 

 

[1]  voorwerk 

 
Collecten  
diakenen maken de tafel gereed 
nodiging ambtsdragers om aan de tafel te komen ??? 
 

[2]  tafelgebed – voorbeden – stil gebed – ONZE VADER 

 
tafelgebed: Lb 403c: "Danken wij de goede God". 
 
v: Danken wij de goede God. [pag.785] 
Ja, wij willen voor Hem zingen: van alle dagen ... enz. 
 
gemeente zingt elke keer (= 5x én 1x aan het slot met andere tekst)  het refrein: Van alle dagen 
deze morgen …  Alle andere tekst wordt door voorganger gesproken. 
... ... ... ... 
... van alle mensen wij naast Hem.  [pag.787 onderaan] 
 
voorbeden - stil gebed - ONZE VADER  



 

[3]  bij brood + wijn 

 
vredegroet: Met vrede mogen wij ons begroet weten: De vrede van de Heer zij altijd met u allen! 
 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons, geef ons de vrede. 
 
Nodiging: De gemeente uitnodigen te komen 
 
zingen tafellied: Lb 981:1,4   Zolang er mensen zijn op aarde 
 
 

[4]  slot 

 
tafel afdekken 
slotgebed 
 
slotlied: Lb 981:2,3,5   Zolang de mensen woorden spreken 
 
Heenzending en zegen  
zingen:  Amen, amen, amen 
 
Orgelspel  
 
 


