
Orde van dienst voor zondag 5 februari 2023 – 5de zondag na 
Epifanie 
 
Orgelspel 
 

Om te beginnen 
 
Voorbereidende stilte 
Welkom 
Zingen: Lied 221: 1,2 – Zo vriendelijk en veilig als het licht 
 
Bemoediging 
vg. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
gem. die het begin en het einde van ons leven is 
vg. God, U laat ons zien dat niet wat groot is, sterk zal zijn, 
 maar U maakt sterk wat broos en kwetsbaar is 
gem. Keer U om naar ons toe en keer ons toe naar elkaar 
vg. We zoeken vanmorgen niet onszelf, maar U 

U ziet ons aan zoals we zijn 
Help ons in ieder mens een kind van U te zien 

gem.  Zegen ons met liefde 
 en doe uw aanwezigheid over ons opgaan. 
 Amen 
 
Zingen: Lied 221: 3 
 
Gebed om ontferming 
 met als responsie lied 301g 
Als gloria zingen we: Lied 146c: 1,5 – Alles wat adem heeft love de Here 
 

Rondom de Bijbel 
 
Inleidende woorden 
 
Lezen: 1 Corinthiërs 1:18-22 
Zingen: Lied1001: 1,2,3 – De wijze woorden en het groot vertoon 
Lezen: Matteüs 5: 1-16  
Zingen: Lied 321: 1,2,4,5,7 – Niet als een storm, als een vloed 
 
Overdenking 
Orgelspel 
Zingen: Lied 418: 1,2,3,4 – God, schenk ons de kracht 
 

Rondom gebeden en gaven 
 
Dank- en voorbeden 
 met gezongen responsie – 368c – Doe lichten over ons 
 Stil gebed 
 Onze Vader (versie NBV ’21) 
 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen, 



laat 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 vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit, 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Collectedia 
 

Tenslotte 
 
Slotlied: Lied 834: 1,2,3 – Vernieuw Gij mij o eeuwig licht 
Zegen 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 


