
 
 

ORDE VAN DIENST VOOR DE SLANGENBURGSE KERK 
13 februari 2022 – 6e zondag na Epifanie 

kleur: groen: kleur van de schepping, het leven en de hoop 
 

Voorganger:  ds. Joop Jansen Schoonhoven 
Organist:  Sietse Strating 

 
 
Orgelspel 
 
Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst) 
 

VOORBEREIDING 
 
De kaarsen worden aangestoken 
 
Stilte 
 
Aanvangslied:  ‘Wij komen als geroepen…’  LB 612 : 1 zanggroepje, 2 en 3 allen  
(de gemeente gaat staan) 
 
Bemoediging en groet  

V  Onze hulp is de naam van de Heer, 
A   die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V  Zijn genade en vrede zij met u allen.  
A   Amen. 

         (de gemeente gaat zitten) 
 
Inleiding 
 
Kyriegebed: na ‘…………………roepen wij zingend’: ‘Kyrie eleison’ LB 301-g 
 
Glorialied:    ‘Gij volken, loof uw God en Heer…’ 
       LB 117a : 1 en 2 allen      
 

SCHRIFT 
 
Gebed…………..na: ………. zo bidden wij allen: 
afgesloten met ‘Kom, Geest van God’   LB 333 allen  
 



Lezing Oude Testament: Jeremia 17 : 5 – 10    
Psalm:  ‘Gezegend hij, die in der bozen raad’  LB 1 : 1 zanggroepje; 2 en 3 allen 
 
Evangelielezing:   Lucas 6 : 17 – 26      
Lied:   ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’ LB 973 : 1 en 2 zanggroepje; 3 en 4 allen 
 
Overweging 
 
Orgelspel 
 
Lied:   ‘In Christus is noch west noch oost’     
    LB 969 : 1 en 2 zanggroepje; 3 en 4 allen        
 

TOEWIJDING 
 
Pastorale mededelingen 
 
Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  

na ‘Hoor ons biddend zingen’: 
 gezongen acclamatie:  

 
 
Slotlied  (allen): ‘Geen huis van dode stenen’  (de gemeente gaat staan)    
         Uit: ‘Wat hebben wij gehoord’ 
         m:  Liedboek 968 ‘De ware kerk des Heren’ 
 
1. Geen huis van dode stenen, 

de kerk van Christus leeft, 
tot lichaam zijn verenigd 
die Hij het leven geeft, 
van ver, van allerwegen 
geroepen tot zijn feest, 
van waan en trots ontledigd, 
vervulden met zijn Geest. 

 

2. Geen huis van dode stenen, 
beweging door de Geest, 
door dankbaarheid gedreven, 
door liefde allermeest, 
bewogenheid tot delen 
van wat een ieder heeft, 
tot eenheid van de velen, 
het wonder dat God geeft. 

Wegzending en zegen  G:  gezongen ‘amen’ (3x) LB 431-c 
     
Orgelspel 
 
Collecten (bij de uitgang): 1. diaconie; 2. kerk; 3. noodhulp (Nepal) 
 
 

Koffie, thee of limonade in de kring 


