
 

 

Orde van dienst - 16 februari  2022 

6e zondag na Epifanie 

 

Protestantse kerk Boxtel 

voorganger: drs. W. van de Wouw, geestelijk verzorger Nuenen 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Inleidend orgelspel 

Woord van welkom en afkondigingen  

OPENING 

Lied psalm 1: Gezegend hij...(couplet 1 en 2) 

Bemoediging:  

V; Onze hulp is in de Naam van de Heer  

A; die hemel en aarde gemaakt heeft  

V; die trouw blijft tot in eeuwigheid 

A: en het werk van zijn handen niet loslaat. 

 

STILTE 

Groet:  

Genade zij u en vrede van God, onze Vader, 

en van Jezus Christus, de Heer, 
door de Heilige Geest 

 
Drempelgebed 

Lied  217: De dag des Heren gaat open voor hert woord des heren 
(couplet 1 en 2) 

 

Smeekgebed, afgesloten met: zo bidden we zingend om ontferming 

         
   
  

[I = Voorganger, of Vrouwen, II = Allen] 

I II 



 

 

  

 

Glorialied 652: Zing jubilate (couplet  1, 3 en 4) 

DIENST VAN DE SCHRIFT 

 

GROET 

V:De Heer zal bij u zijn. 

A: De Heer zal u bewaren. 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

O.T.: Jer. 17, 5-10 
 

 
 Lied  807: Een mens te zijn op aarde (couplet 1, 2, 5 en 6) 

 of lied 139a:  Gij kent mij, Heer (couplet 1 en 2) 
 

N.T.: Lc. 6, 17-26 
 

lied  989:  Gelukkig de armen van geest  

of lied 718: God die leven hebt gegeven (couplet 1 t/m 4) 

of lied 973: Om voor elkaar te zijn uw oog en oor (couplet1, 2 en 3) 
of lied 537: Zo spreekt de Heer (couplet 1 en 4) 
 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel 

lied 275: Heer, onze Heer (couplet 1, 3 en 4) 

of lied 974: Maak ons uw liefde (couplet 1 en 2) 

of lied 976: Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven (couplet 1 en 3) 

of lied 1000:  Wij zagen hoe het spoor van God (couplet  1, 3 en 4) 

  

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed 



 

 

         voorbeden     

 

 

 

Stil gebed 

Onze Vader 

Onze Vader die in de hemel zijt,  

uw Naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. 

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.         (oecumenische verwoording) 

Slottekst 

 
Slotlied  966: Het heil des hemels werd ons deel  (couplet 1 en 4)  

 
Wegzending 

 
Zegen  

. 

 

Afgesloten met gezongen 
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