
Liturgie zondag 12 februari 2023 

 7e zondag van Epifanie 

Voorganger ds. Dirk Neven 

Organist Ko Zwanenburg. 

 

 
Om 10.00 uur slaat de koster de klok. Na een kort moment van stilte 
komen de predikant, ouderling en diaken binnen. 
 

Kort welkom (door de ouderling van dienst) 
 

Voorbereiding 
 
De kaarsen worden aangestoken 
 
(gemeente gaat staan)  
 
Aanvangswoord 
 
 V. In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest  
 G. Amen 
 V. Onze hulp is in de naam van de Heer 
 G. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
    
Gebed van toenadering 
 
Openingslied Het licht is ons voorgegaan• LB 285 
 Verzen 1 en 2 
 
(gemeente gaat zitten) 
 
Smeekgebed met aansluitend kyrie en gloria 

 
Na het daarom bidden wij: 
G. Heer, ontferm U! 
 
Na het daarom zingen wij: 
Kyrie en gloria • LB 299e 
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Dienst van het woord 
 
Groet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
(de kinderen komen naar voren) 
 

Met de kinderen    
 
Zingen  Laudate omnes gentes • LB 117d 
 
(aansluitend gaan zij naar de kinderdienst) 
 
 

 L. Lezing uit de Thora…! 
 
Schriftlezing I Deuteronomium 30: 15-20  
 
 L.   Dit is het Woord van de Heer! 
 
Zingen Het woord dat u ten leven riep • LB 316 

Verzen 1 en 2 

 
         L.  Hoor het Evangelie…! 

 
Schriftlezing II Mattheüs 5: 17-26 
 

 
Zingen Het woord dat u ten leven riep • LB 316 

Verzen 3 en 4        

  
 

Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel Liebster Jesu wir sind hier 
  Johann Gottfrid Walther (1648-1684) 
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Zingen Here Jezus, om uw woord • LB 314 
 

Dienst van de gaven en gebeden 
 
Collectedoelen 
 

1. Kerk in Actie, noodhulp: Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig 

getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten 
mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Met steun van 
Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, grond 
irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken 
een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk 
mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de 
oogst tegenvalt. 
2. Wijkgemeente: De opbrengst van de collecte opbouw wijkgemeente is een 

aanvulling op de Actie Kerkbalans en dient ter dekking van de kosten (en mogelijk het 
tekort) van de eigen wijkgemeente. De kosten hebben met name betrekking op het 
pastoraat (predikant en/of pastoraal werker), de salarislasten van de koster en de 
kerkmusicus, kosten van onderhoud en gebruik van kerkgebouw en/of wijkgebouw, en 
de kosten van erediensten en wijkwerk. 

 
Doneer bij voorkeur digitaal: 

 
- scan de QR-code met uw telefoon 
- of doneer via de Nicolaïkerk-app, icoontje ‘geven’. 

 
 

 
 

Gebed over de gaven 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
 Na het daarom bidden wij: 
 

 
 
 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader (gesproken) 
 

 

NLB 368c / m. Wim Kloppenburg 

https://www.nicolaikerk.nl/uploads/klant553/files/Onze%20kerk%20app%20is%20live.pdf
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Zending en zegen  
 
(gemeente gaat staan, de kinderen komen terug in de dienst) 
 
 
Slotlied O grote God die liefde zijt • LB 838 
 Verzen 1 en 2 
 
Zegen 
 
Gezongen ‘amen’ 
 
 
 
(Na de zegen gaat de gemeente weer zitten voor uitleg over de tafelgesprekken) 

 
Uitleidende muziek 
  
 Fuga in G BWV 578 
 J.S. Bach (1685-1750) 
 

   
 

Agenda 
 
▪ Zondag 19 februari, 10.00 uur - kerkdienst 

Voorganger: ds. Trees van Montfoort 
Organist: Ko Zwanenburg 
m.m.v. Jan Beuving, zang 
 

   
 

Lector: Janneke Schouten | Koster: Wiebe Kloosterman | Kaarsenkind: Hugo 
 
▪ U bent uitgenodigd na afloop een kopje koffie of thee te drinken. 
▪ De gasten wijzen wij vriendelijk op het gastenboek. 
▪ Via www.kerkomroep.nl kunnen de kerkdiensten live of achteraf beluisterd 

worden (liturgie is te downloaden op onze website). 
▪ Wilt u het wekelijkse nieuws over Nicolaïgemeente ontvangen? Meld u dan aan 

bij medblad@gmail.com.  
▪ Voor meer informatie: www.nicolaikerk.nl en www.nicolaiconcerten.nl  
▪ Tip: download de app van de Nicolaïkerk met o.a. de mogelijkheid te chatten met 

andere gemeenteleden, de agenda te raadplegen en om digitaal collectes te 
betalen. Meer informatie over de app vindt u op onze website. 

 

Opmaak liturgie: Martien van der Hurk 
Jaargang 6, nummer 7 
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