
Oecumenische viering in het kader van de week van gebed en eenheid 
3e Zondag na Epifanie  
Zondag 22 januari 2023         om 10.00 uur in Martinikerk  
 
Voorganger: ds. Sytze Ypma     
Ouderling van Dienst: Piety Sieperda 
Lector: Anneke Grijpma 
Diaken: Annet Walinga en Hiele Walinga 
Organist: Jochem Schuurman 
Rondgangscollecte: diaconie Oekraïne 
Kindernevendienst/Oppas: Keimpe Pols en Froukje Bartlema 
Koster: Arjen de Boer  
Beeldpresentatie: Arjo Osinga  
Geluid en camera: Jan Eising en Bram Boekema 
Klokluider: Klaas Kooistra 
Koffieschenken: Matty Tasma, Sjoerd en Griet Damstra 
Koffiedrinken na de dienst 

 
Welkom door ouderling van dienst  
 
De dienst van voorbereiding 
 
Zingen (staande): Psalm 139: 1, 2 en 3  
 
Votum      
      In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
      Amen. 
 
Groet 
      Genade komt u toe en vrede 
      van God onze Vader 
      en van Jezus Christus de Heer. 
      Amen. 
 
Bemoediging 
 
Vg:  Onze hulp is in de Naam van de Heer  
A:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  

    Hoor ons aan Eeuwige God,  
A: HOOR NAAR ONS BIDDEN! 
 
Vg:  God van verlichting 
 die maan en de sterren en de zon tot aanzijn roept 
 die heerst over de hemelse gewesten 
 
A:  GOD IS HIER MET ONS 
 
Vg:  God, van leven, van alles en iedereen 
 die waarheid zaait en goedheid oogst 



A:  GOD IS HIER MET ONS 
 
Vg:  God, onze Zon en metgezel in vreugde 
 die pijn en angst geneest 
 en wijsheid schenkt. 
 
A:  GOD IS HIER MET ONS. 
 AMEN 
 
Aansteken van de kaars van verbondenheid 
 
Zingen: Lied 598, Als alles duister is/As alles tsjuster is 
 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft (2x) 
 
Gebed om vergeving 
 
Zingen: Lied 273: 1, 2 en 3, Loof God, die zegent al wat leeft 
 
Loof God, die zegent al wat leeft, 
der hem´len Heer is Hij, 
die tussen ons zijn woning heeft. 
Die ver is, is nabij. 
 
Loof God, Hij stuurt het schip der kerk, 
dat naar de morgen vaart. 
Hij is de hartslag van ons werk, 
Hij houdt het welbewaard. 
 
Loof God, zijn vinger wijst ons aan, 
een toren in de tijd, 
dat het ten hemel toe moet gaan, 
en gaat in eeuwigheid. 
 
Kinderen komen naar voren en gaan naar de bovenzaal onder het zingen van Lied van het 
licht 
 
De dienst van het Woord  
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Lezing Exodus 3: 1-5 
 
Zingen: ELB, 241: 1 Weest stil voor het aangezicht van God 
Lezing: Psalm 139: 1-12  
 
Zingen: ELB 376: Abba Vader 



Lezing: Matteus 4: 12-22  
 
Zingen acclamatie: 339a, U komt de lof toe. 
 
U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. 
 
Preek  
 
Orgelspel  
 
Geloofsbelijdenis  
 
Pastoralia  
 
Zingen: Lied 863:1, 2 en 5, Nu laat ons God de Here 
 
Nu laat ons God de Here 
dankzeggen en Hem eren, 
want goed zijn alle dingen 
die wij van Hem ontvingen. 
 

Want lijf en ziel en leven 
heeft ons de Heer gegeven. 
Hij zal ze ook bewaren 
in allerlei gevaren. 

Wij bidden U, Algoede: 
wil altijd ons behoeden; 
de kleinen en de groten, 
houd ze in uw hart besloten 
 
Dank- en Voorbeden – Stilgebed en Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven  en Oekraïens gebed: https://www.youtube.com/watch?v=-
NKPreTNIt0 
 
Slotlied: 969, In Christus is noch oost noch west  
 
In Christus is noch west noch oost 
in Hem noch zuid noch noord, 
één wordt de mensheid door zijn troost, 
de wereld door zijn woord. 
 
Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is ’t gouden koord 
dat allen samen bindt. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-NKPreTNIt0
https://www.youtube.com/watch?v=-NKPreTNIt0


Geliefden, sluit u dan aaneen, 
vanwaar en wie ge ook zijt; 
als kinderen om uw Vader heen 
en Christus toegewijd. 
 
Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 
 
 
Zegen & gezongen Amen  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Zieken in ziekenhuizen/verpleeghuizen: 
 
Noorderbreedte Revalidatie, Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden; 
Dhr. B. Haanstra, O. Postmaplein 12, Afd. 8 k15 
 
Activiteiten: 
 
Dinsdag 24 januari 
De spiritualiteit van Maria 
De Rank: 20.00 – 21.30 uur 
 
Woensdag 25 januari 
Aan tafel met koffie en een goed gesprek 
De Rank: 10.00 – 11.15 uur 
 
 
-------------------------------------------------------- 
 
 
QR code collecte voor Oekraïne: 
 

 


