
 
 

Vierde zondag na Epifanie 

Zondag 29 januari 2023, 10.00 uur in de Martinikerk 

 

Voorganger:    ds. Henk van den Bosch 

Ouderling van dienst:  Hieke Joustra 

Diaken:    Carla van der Kooi, Jellie Banga 

Lector:    Margje Bijlsma 

Organist:    Jochem Schuurman 

1e rondgangscollecte:  kerk 

2e rondgangscollecte:  diaconie 

Kindernevendienst/oppas:  Marije Miedema, Bettie Vlieger 

Koster:    Arjen de Boer 

Beeldpresentatie:   Tjalling de Jong 

Geluid en camera:   Dick Tolsma en Jan Roorda 

Klokluider:    Hayo Bartlema 

Koffieschenken:   Frits en Anneke van der Veen, Trijntje Stellingwerf 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Orgelspel 

 

Welkom door ouderling van dienst 

 

Aanvangslied Psalm 93: 1 en 4 

 

De Heer is koning, Hij regeert altijd, 

omgord met macht, bekleed met majesteit. 

Hij grondvest de aarde, houdt haar vast in stand. 

Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand. 

 

Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 

al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 

Tot sieraad is uw hoge heiligheid 

en in die glans trotseert uw huis de tijd. 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Aansteken van de kaars van verbondenheid 

 

Lied 974: 1 en 2 

 

 



Maak ons uw liefde, God, 

tot opmaat van het leven! 

Wij zijn geroepen om 

haar zingend door te geven. 

De wereld zegt ons niet 

de goede woorden aan. 

Vernieuw ons hart en doe 

ons uw beleid verstaan. 

 

Wij zijn aaneengevoegd, 

bedacht met uw genade. 

Op liefde hebt Gij ons 

gebouwd, bedeeld met gaven. 

En wat wij zijn draagt bij 

tot welzijn van elkaar. 

In onze eenheid wordt 

uw liefde openbaar. 

Gebed van verootmoediging, woorden van ontferming 

 

Lied 217 

 

De dag gaat open voor het woord des Heren, 

zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 

bron die wij horen als wij tot Hem keren, 

vroeg in de morgen. 

 

Door U geschapen om uit U te leven; 

hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 

land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 

oorsprong en toekomst. 

 

Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 

ons doen en laten zuiveren en dragen, 

dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 

in onze wereld. 

 

Kinderen gaan naar de bovenzaal, we zingen “Wij gaan voor even uit elkaar” 

 

Gebed bij de opening van de Schrift 

 

Lezing Genesis 18: 1-15 

 

Lied 655: 1, 2, 3 en 4 

 

Zing voor de Heer een nieuw gezang! 

Hij laaft u heel uw leven lang 

met water uit de harde steen. 

Het is vol wonderen om u heen. 

 

Hij gaat u voor in wolk en vuur, 

gunt aan uw leven rust en duur 

en geeft het zin en samenhang. 

Zing dan de Heer een nieuw gezang! 

Een lied van uw verwondering 

dat nóg uw naam niet onderging, 

maar weer opnieuw geboren is 

uit water en uit duisternis. 

 

De hand van God doet in de tijd 

tekenen van gerechtigheid. 

De Geest des Heren vuurt ons aan 

de heilige tekens te verstaan. 



Uitleg en verkondiging 

 

Orgelspel 

 

Lied 868: 1, 2 en 5 

 

Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 

Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 

Kom allen saam, 

psalmzing de heilige naam, 

loof al wat ademt de Here. 

 

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 

heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 

Hij die u leidt, 

zodat uw hart zich verblijdt, 

Hij heeft zijn woord u gegeven. 

 

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 

christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 

Hart wees gerust, 

Hij is uw licht en uw lust. 

Alles wat ademt zegt: Amen. 

 

Dankgebed, voorbede, Onze Vader 

 

Collecte 

 

Lied 978: 1, 3 en 4 

 

Aan U behoort, o Heer der heren, 

de aarde met haar wel en wee, 

de steile bergen, koele meren, 

het vaste land, de onzekere zee. 

Van U getuigen dag en nacht. 

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

Gij hebt de bloemen op de velden 

met koninklijke pracht bekleed. 

De zorgeloze vogels melden 

dat Gij uw schepping niet vergeet. 

’t Is alles een gelijkenis 

van meer dan aards geheimenis. 

 

Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door de wereld gaan 

met open ogen, open oren 

om al uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed, 

omdat de hemel mij begroet. 

 

Zegen 


