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Lekkerkerk, 22 januari 2023 
 

3e zondag van Epifanie/ Groen 
 
 

 
Welkom en mededelingen 
 

Voorbereiding 
 
(gemeente gaat staan) 
 

Openingslied: NLB 217: 1,2,3 
1. 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. 
 
2. Voor wij bestonden, riep hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 
God onze Vader. 
 
3. 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. 

 
Aansteken van een kaars 
 
Stilte 

 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
G: En niet laat varen de werken van zijn handen. 

  
Groet 
 
(allen zitten)  
 
Inleidend woord 
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen: NLB 836: 1,2 
1. O Heer die onze Vader zijt, 
Vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
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En laat ons hart, door u geleid, 
Met liefde zijn vervuld, 
Met liefde zijn vervuld. 
 
2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
Als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 
Vertrouwen, volgen ongestoord, 
Op weg gaan met U mee. 

Op weg gaan met U mee. 
 

Dienst van het Woord 
 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 

Kinderen naar de nevendienst 
De kinderen steken zelf aan de paaskaars een lantaarntje aan, die ze meenemen. 
 
Zingen van het Lichtlied:  
“Heer blijf bij hen, neem hen mee. Geef uw woord, uw licht, uw zegen”. 
 

Eerste lezing uit Jesaja 49 vers 1 t/m 7 (NBV21)  door lector  
Eilanden, hoor mij aan, 
verre volken, luister aandachtig. 
Al in de schoot van mijn moeder 
heeft de HEER mij geroepen, 
nog voor ze mij baarde noemde Hij mijn naam. 
2 Mijn tong maakte Hij scherp als een zwaard, 
Hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand; 
Hij maakte me tot een puntige pijl, 
Hij stak me weg in zijn pijlkoker. 
3Hij heeft me gezegd: ‘Mijn dienaar ben jij. 
In jou, Israël, toon Ik mijn luister.’ 
4Maar ik zei: ‘Tevergeefs heb ik me afgemat, 
ik heb al mijn krachten verbruikt, 
het was voor niets, het heeft geen zin gehad. 
Maar de HEER zal mij recht doen, 
mijn God zal mij belonen.’ 
5Toen sprak de HEER – 
Hij die mij al in de moederschoot 
gevormd heeft tot zijn dienaar 
om Jakob naar Hem terug te brengen, 
om Israël rond Hem te verzamelen, 
zodat ik aanzien zou genieten bij de HEER 
en mijn God mijn sterkte zou zijn. 
6  Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent 
om de stammen van Jakob op te richten 
en de overlevenden van Israël terug te brengen, 
dat is nog maar het begin. 
Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, 
opdat de redding die Ik brengen zal 
tot aan de einden der aarde reikt.’ 
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7 Dit zegt de HEER, de bevrijder, de Heilige van Israël, 
tegen hem die smadelijk veracht wordt, 
die door vreemde volken wordt verafschuwd, 
die dienaar is van vreemde heersers: 
Koningen zullen dit zien en opstaan, 
vorsten buigen diep voorover, 
omwille van de HEER, die betrouwbaar is, 
de Heilige van Israël, die jou heeft uitgekozen. 
 

Psalm 139: 1, 2 

1. Heer die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen 
’t ligt alles open voor uw ogen. 
 
2. Gij zijt zo diep vertrouw met mij 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 

Tweede lezing: Mattheus 4: 12-22  (NBV21) door lector  
Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week Hij uit naar Galilea. 13Hij keerde niet terug naar 
Nazaret, maar ging in Kafarnaüm wonen, aan het meer, in het gebied van Zebulon en Naftali. 14Zo moest in 
vervulling gaan wat gezegd is door de profeet Jesaja: 15 
‘Land van Zebulon en Naftali, gebied aan het meer en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de 
heidenen, luister: 16Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de 
schaduw van de dood werden door het licht beschenen.’ 17Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. 
‘Kom tot inkeer,’ zei Hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ 
18 Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze 
wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. 19Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers 
van mensen maken.’ 20Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem. 21Even verderop zag Hij twee 
andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot 
bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen 22en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs 
achter en volgden Hem. 

 

NLB 531 
1. Jezus, Die langs het water liep 
en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten 
hun netten te verlaten, 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept u en mij, 
om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 
  
2. Jezus, Die langs de straten kwam 
en tollenaars terzijde nam: 
“‘k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor nadezen.” 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en neemt ook u terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven. 
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3. Christus, Die door de wereld gaat, 
verheft Zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met Zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, het eeuwig leven. 

 
Preek 
 
Meditatief orgel-/pianospel 
 
Zingen: NLB 1005 
1. Zoekend naar licht hier in het duister, 
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
 
Refrein: Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
Refrein: 
 
3. Zoekend naar brood, lijden zij honger, 
Zoekend naar water lijden zij dorst 
Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 
U bent de vredevorst 
Refrein: 
 
4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos 
Zoekend naar warmte, zijn velen koud,=. 
Maak ons een huis van levende stenen 
Schuilplaats door U gebouwd. 
Refrein: 
 
5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
Voor zoveel leed, zoveel gemis 
Maak ons uw dienaars leer ons te delen, 
Totdat uw rijk hier is  
Refrein: 

 
Gebeden en gaven 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
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Onze Vader 
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 

Zending en zegen 
 

(gemeente gaat staan) 
 

Slotlied: NLB 362 
Hij die gesproken heeft een woord dat gaat, 
een tocht door de woestijn, een weg ten leven, 
een spoor van licht dat als een handschrift staat 
tegen de zwartste hemel aangeschreven: 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, 
Hij roept ons aan: ‘ik zal jou niet begeven’.  

 
2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons toe hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt, 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 

 
3. Van U is deze wereld, deze tijd 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid 
uw woord de bron waaruit wij willen drinken 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
 

Zegen 
(gezongen amen) 
 
 
 


