
    

Liturgie Johanneskerk - 29 januari 10:00 uur 
4e na Epifanie 

       
Voorganger:   dr.	Frank	Bosman	
Organist:    Ton Blom 
Ouderling:    Henry Doornenbal 
Diaken:   Jan Keuter 
Lector:    Marjolijne	Oudshoorn	
Koster:    George Tempelaar 
Beeld:   Truus Visser 
Gastheer:   Jaap der Nederlanden 
De	klokken	luiden–	de	kaarsen	branden	–	orgelspel:			

Welkom	en	a<ondigingen	

Moment	van	s?lte	

Drempelgebed	

we	gaan	staan	

Begroe?ng	
	 	
v.	De	Heer	zij	met	U	
a.	Zijn	Geest	in	ons	midden	

Bemoediging		

 
we gaan zitten 



Zingen 
Psalm van de Zondag: LB25b - Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 

Kyrie: 
Frey; met gitaarbegeleiding):  
Heer, die de rouwmoediger troost, ontferm u over ons – Heer, ontferm u 
over ons. 
Christus, die de zieken genezing brengt en eeuwig leven belooft, ontferm… 
Heer, die de verdrukten rechtvaardigheid verschaft, ontferm… 

Gloria:  
Eert God die onze vader is (Jubilate 512, met orgelbegeleiding)  

Eert God die onze Vader is, 
weest allen welgemoed. 
Looft Hem, gij zult in vrede zijn. 
Aanbidt alwat Hij doet. 
U Heer, komt alle leven toe 
en, wie of waar Gij zijt, 
U is de macht, U zingen wij 
dank voor uw heerlijkheid. 

Lam Gods dat onze zonden draagt, 
neem deze lofzang aan, 
gedenk ons in uw koninkrijk, 
want Jezus is uw Naam. 
Gij die voor ons ten beste spreekt, 
Jezus, Gij zijt de Heer. 
O, eengeboren Zoon van God, 
kom haastig tot ons weer 

Gebed van de Zondag 

Kindermoment 
Zingen: LB832 
Kinderen naar de Kindernevendienst 

Eerste Schriftlezing Oude Testament:  
Sef. 2,3; 3,12-13 (door lector) 
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Zingen:  
LB221 - Zo vriendelijk en veilig als het licht (LvK 221, met orgelbegeleiding) 

Tweede Schriftlezing uit de Brieven 
1 Kor. 1,26-31 (door lector) 

Lezing uit het Evangelie:  
Mattheus. 5,1-12 (door voorganger) 

Acclamaties op de lezingen:  
LB339a - U komt de lof toe (met orgelbegeliding) 

Uitleg en verkondiging 

Lied:  
Als ik val (eigen lied, begeleid met gitaar) – GAARNE	BEAMEN! 

Het leven gaat door als een trein die niet stopt die maar raast, met een 
vaart 
En alles gaat voorbij gaat voorbij, 
Ik neem met me mee wat ik heb, hou het vast laat niet los, als een last 
Bang dat het verdwijnt dat het verdwijnt 

Als ik moe ben dan kan ik niet slapen, ik wacht 
Maar de zorgen voor later, voor morgen 
Ze blijven maar komen / Ze spoken door mijn hoofd 

R1.	En	is	dit	nu	het	leven,	ik	mis	de	momenten	van	rust	
De	vrijheid,	de	ruimte,	de	kracht	en	de	liefde	
Van	waar	ik	in	geloof	

R2.	Want	als	ik	val	wil	ik	vertrouwen	/	Dat	ik	zal	landen	
Want	als	ik	val	wil	ik	vertrouwen	/	Op	eeuwige	handen	
En	als	ik	val	

De wereld is groot / En ik voel me te klein / Dus ik vlieg en ik ren 
Want ik moet iemand zijn / Moet iemand zijn 
Bang voor de stilte / De druk van de dag / Voor alles en niets 
Voor wat er wordt verwacht / Van mij verwacht 
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De mensen, ik voel dat ze denken 
Ze kijken, ze praten Ik voel me verlaten 
En al is er geen reden / Ze spoken door mijn hoofd. 

R1+R2 

Gebeden en gaven 

Voorbeden:  
LB367e - Heer onze God (met orgelbegeleiding) 

Mededeling van de Diaconie  

Heenzending en Zegen 

(We gaan staan) 

Slotlied:  
LB704 - Dank, dank nu allen God (met orgelbegeleiding) 

Zegen  
  
Voor de weg wens ik je toe 
dat de weg je tegemoet komt, 
de wind steeds in je rug is, 
de zon je gezicht verwarmt 
en zachte buien je velden beregenen. 
En dat God, tot ons weerzien, 
je bewaart in de palm van zijn hand  

Orgelspel
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