
Zondag 5 februari 2023  

5e zondag na Epifanie, kleur groen  

Viering Heilig Avondmaal 

 

Voorganger: ds. Sytze Ypma 

Organist: Jochem Schuurman 

Ouderling van Dienst: Rolf Bremmer 

Diaken: Willem Koopmans, Annet Walinga, Djoke de Boer, Hiele Walinga, Bettie 

Vlieger 

Lector: Hanneke Roelofsen 

Rondgangscollecte: ZWO, Stichting Leff 

Kindernevendienst/Oppas: Nynke Roelofsen, Nynke-Aly Miedema   

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Anne Pieter Kooistra 

Geluid en camera: Sybe Swart 

Klokluider: Derk Boddeus 

Koffieschenken: Lies Benders, Jaap en Annie Osinga 

Koffiedrinken na de dienst 

 

Intochtlied  116: 1, 2 en 3 

 

God heb ik lief, want die getrouwe Heer 

nam, toen ik riep, met toegenegen oren 

mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 

en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 

 

Toen de benauwdheid dreigend op mij viel 

en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, 

heb ik de naam des Heren aangeroepen 

en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel. 

 

Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 

Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 

Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 

Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 

 

Bemoediging 

 

V. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

    die hemel en aarde gemaakt heeft 

A. Hij is een bron van vreugde  

    Hij maakt ons blij  

    Hij is ons licht en ons leven  

Drempelgebed 

V. Op de dag van het licht,  

     in het huis van het licht 



A. hier zijn wij god, zie ons aan 

V. te midden van woelige golven in het bestaan,  

    de zaken en zorgen die ons zomaar overspoelen 

A. Hier zijn wij  God, zie ons aan 

V.  Zie ons aan en geef ons vaste grond 

A. Vandaag en alle dagen. Amen 

 

Kaars van verbondenheid aansteken  

 

Gebed om ontferming 

 

Lied 695: 1, 2 en 3 Heer, raak mij aan met uw adem 

 

Heer, raak mij aan met uw adem, 

reik mij uw stralend licht, 

wijs mij nieuwe wegen, 

geef op uw waarheid zicht. 

Raak met uw adem mijn onrust 

tot ik de rust hervind. 

Al mijn wonden heelt Gij: 

Gij ziet in mij uw kind. 

 

Wees ook de Geest die mij aanvuurt 

en al mijn twijfels bant. 

Als geroepen kom ik: 

mijn tijd is in uw hand. 

 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Kinderen komen naar voren 

 

Lezingen Psalm 112 en Matteus 5: 13-16 

 

Lied: De vrede van Christus 

(Uit: Zangen van zoeken en zien, 252) 

 

Preek  

 

Orgelspel 

 

Pastoralia 

  

De dienst van de voorbeden  

 

Onze Vader  

 

Aankondiging collecte  

 

De dienst van de Tafel 

 



Inleiding  

 

Lied 833,  Neem mij aan zoals ik ben/Nim my nim y sa’t ik bin. 

 

Neem mij aan zoals ik ben, 

wek in mij wie ik zal zijn, 

druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 

 

Nodiging Iona 

 

Dit is de tafel, niet van de Kerk, maar van de Heer. 

Hij wordt gereed gemaakt voor wie hem liefhebben en voor wie hem zouden willen 

liefhebben. 

 

Kom diepgelovigen en kleingelovigen, 

Jij die hier vaker komt, en jij voor wie het lang geleden is. 

 

Kom, niet omdat ik je uitnodig: het is onze Heer. 

Het is Zijn wil dat wie hem zoekt Hem hier zal ontmoeten. 

  

Inzettingswoorden 

 

Vredegroet: De vrede van de Heer zij altijd met u  

 Wenst elkander vrede 

 

Tafelgebed en Hillich, hillich, hillich Schubert  

(voorzang vers 1 en gemeente vers 2)  

 

Hillich, hillich, hillich, hillich is de Hear, 

Hillich, hillich, hillich, Him de heechste eare! 

Hy dy’t gjin begjin hat, Hy dy’t altyd wie, 

Ivich is en hearsket, bliuwt in alle tiid. 

 

Hillich, hillich, hillich, hillich is de Hear, 

Hillich, hillich, hillich, Him de heechste eare! 

Almacht, Wûnder, Leafde, oeral, eltse kear, 

Hillich hillich hillich, hillich is de Hear! 

 

Inzettingswoorden bij het breken en deel van brood en wijn 

Delen van brood en wijn:  

 

(Orgelspel tijdens delen brood en wijn)  

 

* Dankzegging 

 

 



Heer, onze God   het brood dat wij aten, 

laat dat voor ons een teken zijn  dat u dichtbij ons bent, dat wij mensen zijn 

door u gevoed, door u bemind     Verlaat ons nooit,  wij bidden u 

wees als het daglicht om ons heen,  wees onze vaste grond 

en meer dan dat;  onze toekomst,   onze oorsprong, onze Vader. 

 

Slotlied 838: 1,2 en 4, O grote God die liefde zijt 

 

O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 

vervul ons hart, dat wij altijd 

ons aan uw liefde geven. 

Laat ons het zout der aarde zijn, 

het licht der wereld, klaar en rein. 

Laat ons uw woord bewaren, 

uw waarheid openbaren. 

 

Maak ons volbrengers van dat woord, 

getuigen van uw vrede, 

dan gaat wie aarzelt met ons voort, 

wie afdwaalt met ons mede. 

Laat ons getrouw de weg begaan 

tot allen die ons verre staan 

en laat ons zonder vrezen 

de minste willen wezen. 

Wij danken U, o liefde groot, 

dat Christus is gekomen. 

Wij hebben in zijn stervensnood 

uw diepste woord vernomen. 

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 

en het wordt overal volbracht 

waar liefde wordt gegeven, 

wij uit uw liefde leven. 

 

Zegen en gezongen Amen 

 

Zieken in ziekenhuizen en revalidatiecentra: 

M.C.L., Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden; 

Dhr. J. v.d. Wal, Laene 16A, Afd. G. k 8   

Mw. G. Plantinga-Barkhof, A.M. v. Schurmansingel 30, Afd. P, kamer 3 

 

De Hofwijck, Dirk Zeperweg 2, 8917 AZ Leeuwarden; 

Dhr. P. Dillingh, Raadhuisplein 8, Kamer 21 (tijdelijk) 

 

Saxenoord, Beatrixstraat 1, 8801 DA Franeker; 

Mw. A. de Jong-Kooistra, Feikemastraat 51, ziekenafd. (tijdelijk) 

 

 QR code voor de collecte, hartelijk dank voor uw gift. 


