
 
Liturgie  

 

 

Zondag 29 januari 2023                            Vierde zondag na Epifanie                 
 

     

 

‘Het echte geluk ….’ 

VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen    (ouderling van dienst) 
 

– allen gaan, zo mogelijk, staan –  
 

Openingslied: Lied 276: 1 en 2   ‘Zomaar een dak’ 

 
Bemoediging en groet 
 
Drempelgebed (gesproken en gezongen) 
Lied 1005   ‘Zoekend naar licht’: refrein - couplet 1 - 
refrein 
 
Allen gaan zitten, de kinderen gaan naar hun eigen 
ruimte en nemen het Licht mee. 
 
Kyriegebed: (gesproken en gezongen) 1005: 2,3,4,5 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Sefanja 2: 3 en  3: 9 – 14  

                                                         (door de Lector) 
 
 

 

Zingen: Lied 763: 1, 3, 4 en 5. ’Zij zullen de wereld 
bewonen’ 
 
Evangelielezing: Matteüs 5: 1 – 12   
 

Zingen: Lied ‘Gelukkig al wie arm’ (tekst Hans 
Mudde, melodie 650)       z.o.z. 
 
Overweging 
 
Zingen: Lied 500:1, 2, 4 en 5. ‘Uit uw verborgenheid’ 
 
RONDOM HET DELEN 
 
Dankzegging – voorbeden – stil gebed en  
Onze Vader 
 
Toelichting bij de collecten     (door de diaken) 
 

– Kinderen komen terug – 
 
Inzameling  van de gaven  
 
OP WEG 
 

– allen gaan, zo mogelijk, staan – 
 
Slotlied: Lied 422 ‘Laat de woorden die wij hoorden’   
 
Zending en zegen (beantwoord met gezongen  
                                                                          Amen) 

 

Aan de dienst werken mee Mededelingen 

 
Voorganger: Ds. Gerrit Ruiterkamp  (Apeldoorn) 
 
Ouderling van dienst: Ottolien Gelderloos 
 
Diaken: Bert Brink 
 
Lector:  Paul Gelderloos 
 
Organist: Jan Hamberg  
 

  

 

Bestemming  collecten: 
             1: Eigen Diaconie     
             2: Kerk 
 

   Uitgang: Stichting Present Apeldoorn 
 

Diaconie: IBAN NL 72 RABO 0103115773  
Kerk: IBAN NL 34 RABO 0393484696  
o.v.v. collectegeld  
Uitgangscollecte: zie bankgegevens diaconie  o.v.v. 
uitgangscollecte  

 
Wij maken u er op attent dat deze viering met beeld wordt uitgezonden via You Tube 



‘Gelukkig al wie arm’ (tekst Hans Mudde, melodie 650) 
 

 vrouwen 
 1. Gelukkig al wie arm/   van geest op aarde zijn  
     want waarlijk hun behoort/    het hemels koninkrijk.  
  
 mannen 
 2. Gelukkig al wie hier/   verkeren in verdriet  
      want hunner is de troost/   die in dat Rijk geschiedt.  
  
 allen 
 3. Gelukkig zijn alhier/   de machtelozen want 
     beërven zullen zij/   het hun beloofde land.  
 
 vrouwen 
 4. Gelukkig al wie dorst/   naar de gerechtigheid: 
     verzadigd worden zij/   in overvloedigheid.  
 
 mannen 
 5. Gelukkig wie in doen/   barmhartigheid zijn en goed:  
      eens komt barmhartigheid/   hunzelf ook tegemoet. 
  
 allen 
 6. Gelukkig al wie rein/   van hart en zinnen zijn:  
     zij zien in zuiver licht/   eenmaal Gods aangezicht.  
 
 vrouwen 
 7. Gelukkig elke man/   en vrouw die vrede brengt:  
     zij worden als Gods zoon/   en dochter eens gekend.  
 
 mannen 
 8. Gelukkig wie vervolgd/   hier nergens veilig zijn  
      omdat zij gaan en staan/   voor de gerechtigheid.  
 
 allen 
 9. Gelukkig zijn zij want/   zij krijgen hun gelijk:  
     voor hen toch is bestemd/   het hemels koninkrijk. 


