
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klokgelui, inleidend orgelspel 

 

welkom en mededelingen   (ouderling van dienst) 

 

ORDE VAN DE DIENST 

NADEREN 

intro bij de vierde zondag van Epifanie  (voorganger) 
 

de gemeente gaat staan 
 

opgangspsalm bij de vierde epifaniënzondag  psalm 67: 1. 

voorganger: 
  

1. God zij ons gunstig en genadig. 

Hij schenke ons 't gezegend licht 

dat overvloedig en gestadig 

straalt van zijn heilig aangezicht; 

opdat hier op aarde 

 lk uw weg aanvaarde 

en tot U zich wend', 

zo, dat allerwegen  

ieder volk de zegen 

van uw heil erkent. 
 

verstilling, bemoediging en groet 

 

de gemeente gaat zitten 

 

gebed van toenadering 

 

kinderlied      ‘In Nazaret’.  

voorganger: 

 

Protestantse Gemeente Smilde, zondag 23 januari 2022, 09.30 uur 

Veenhoopsweg 13,  kerkelijk jaar: Dagen van Epifanie 

9422 AA Smilde. liturgische kleur: groen - kleur van hoop, 

06-1050 2976 / 0592-412 584      groei en toekomst 

 

voorganger:  ds. Hendrik Marsman, Nooitgedacht 

ouderling van dienst: K. Oosterkamp 

organist:   Nico Meilof 

lector:   Naomi Warnders 



1. In Nazaret komt Jezus met / zijn stadgenoten samen. 

Hij vertelt hen dat God redt, / en zij roepen: Amen! 
 

2. 
 

Hoe weet hij dat de woordenschat / van de profeet Jesaja 

waar is, als een levenspad / hier in Galilea? 
 

3. 
 

Maar dan, al snel: ‘Wat denkt hij wel, / hij is de zoon van Jozef!’ 

Mensen worden boos en fel: / ‘Moet ik jou geloven!?’ 
 

kinderen komen aan het woord 
 

Kyrie       lied 367d (3x) 

voorganger: …en wij roepen: 

GEMEENTE: Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 

 

voorganger: …en wij roepen: 

GEMEENTE: Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 

 

voorganger: …en wij roepen: 

GEMEENTE: Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 

Voorganger: …Amen 
 

AANSLUITEND  gloria  psalm 67: 3.  

 voorganger:  

 

3. De aarde heeft de vrucht gegeven,  

die door de hemel werd verwekt,  

en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 

waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 

God is ons genegen, 

 onze God geeft zegen,  

Hij die alles geeft,  

Hij zal zijn geprezen,  

Hem zal alles vrezen  

wat op aarde leeft. 
 

HOREN EN VERSTAAN 

gebed om de Geest 
 

de Schriften (NBV21; naar het Oec. Leesrooster van de Raad van Kerken) 
profeten     Jesaja 61,1-3 (lector) 

Profetie over de komende glorie  
1 De geest van God, de HEER, rust op mij,  

want de HEER heeft mij gezalfd.  

Om aan armen het goede nieuws te brengen  

heeft Hij mij gezonden,  

om aan verslagen harten hoop te bieden,  

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken  

en aan geketenden hun bevrijding,  
2 om een genadejaar van de HEER uit te roepen  

en een dag van wraak voor onze God,  

om allen die treuren te troosten,  
3 om aan Sions treurenden te schenken:  

een kroon op hun hoofd in plaats van stof,  

vreugdeolie in plaats van rouw,  

feestkledij in plaats van verslagenheid.  

Men noemt hen Terebinten van gerechtigheid,  



geplant door de HEER als teken van zijn luister.  

 
antwoordpsalm      psalm 67: 2. 
 

2. De volken zullen U belijden,  

o God, U loven al tezaam! 

De landen zullen zich verblijden 

en juichen over uwen naam. 

Volken zult Gij rechten, 

 hun geding beslechten 

in gerechtigheid,  

volken op deez' aarde, 

die uw arm vergaarde,  

die Gij veilig leidt. 
 

evangelie van Jezus Christus Lucas 4,14-21 (lector) 

Optreden van Jezus in Nazaret  
14 Vervuld met de kracht van de Geest keerde Jezus terug naar Galilea. Het nieuws 

over Hem verspreidde zich in de hele streek. 15 Hij gaf de mensen onderricht in hun 

synagogen en werd door allen geprezen. 16 Hij kwam ook in Nazaret, waar Hij was 

opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de synagoge. Toen 

Hij opstond om voor te lezen, 17 werd Hem de boekrol van de profeet Jesaja 

overhandigd, en Hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:  
18 ‘De Geest van de Heer rust op Mij,  

want Hij heeft Mij gezalfd.  

Om aan armen het goede nieuws te brengen  

heeft Hij Mij gezonden,  

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken  

en aan blinden het herstel van hun zicht,  

om onderdrukten hun vrijheid te geven,  
19 om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’  

20 Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de 

ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op Hem gericht. 21 Hij zei tegen 

hen: ‘Vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan.’ 
 

antwoordlied    lied 530: 1, 2, 3, 4. 
 

1. De Geest des Heren is op hem 

die tot verkondiging verkoren, 

ons aanspreekt zodat wij het horen 

als hoorden wij Gods eigen stem 

2. Wat is het dat hij aan ons meldt?  

De blijde boodschap voor de 

armen:  

het overweldigend erbarmen 

dat ons gebroken hart herstelt. 
 

3. 
 

Dat de gevangenen bevrijdt 

en ons verlost uit schand' en schade  

en meldt het jaar van Gods genade,  

zijn recht en zijn barmhartigheid. 

 

4. 
 

Wij danken God voor deze stem  

die heeft geklonken in ons midden,  

ons aangevuurd heeft bij het bidden  

met uitzicht op Jeruzalem. 
 

preek 
 

stilte 
 

meditatief moment    (organist) 
 

  



preeklied      lied 528: 1, 3, 5. 
  

1. Omdat Hij niet ver wou zijn 

is de Heer gekomen. 

Midden in wat mensen zijn 

heeft Hij willen wonen. 

Midden onder u staat Hij die gij niet 

kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet 

kent. 

3. God van God en licht van licht 

aller dingen hoeder 

heeft een menselijk gezicht 

aller mensen broeder. 

Midden onder u staat Hij die gij niet 

kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet 

kent. 
 

5. 
 

Weest verheugd, van zorgen vrij: 

God die wij aanbidden 

is ons rakelings nabij, 

wonend in ons midden. 

Midden onder u staat Hij die gij niet 

kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet 

kent. 

  

 

credo 

 
loflied      lied 412: 1. 

  

1. Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 

Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. 

U zingen alle heem’len, serafs, machten, tronen, 

onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: 

Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, 

wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren! 

 

GEBEDEN EN GAVEN  

dankzegging en voorbeden, stil gebed 

 
Gebed des Heren    lied 369b 

Onze Vader in de hemel, 

uw naam worde geheiligd, 

uw koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede  

zoals in de hemel ook op aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, 

Maar verlos ons van de boze. 

Want van u is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid  

in eeuwigheid. Amen. 

 
diaconaal moment    (diaken van dienst) 



 

GEZEGEND GEZONDEN 

de gemeente gaat staan 

 
slotzang      lied 969: 1, 2, 3, 4. 

voorganger: 

 

1. 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. 
 

2. 
 

Tot ieder hart, dat Hem behoort, / met Hem gemeenschap vindt. 

De dienst aan Hem is ’t gouden koord / dat allen samen bindt. 
 

3. 
 

Geliefden, sluit u dan aaneen, / vanwaar en wie ge ook zijt, 

als kind’ren om uw Vader heen / en Christus toegewijd. 
 

4. 
 

Laat zuid en noord nu zijn verblijd, / Hem prijzen west en oost. 

Aan Christus hoort de wereld wijd, / in Hem is zij vertroost. 
 

heenzending en zegening 
 

amen       lied 415: 3.  

voorganger: 

 

3. Amen, amen, amen!  

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 
 

αΩα 

 

afsluitend orgelspel 


