
1e na Epifanie 
 

 
Welkom en aansteken van de kaarsen 
Orgelspel: Zing een nieuw lied, alle landen – Maurice Pirenne (1928-2008) 
 (Lied 96a, lied van de maand) 

Stilte 

INTREDE 
Openingslied:   Lied 280 : 1.5 
Groet v: Genade en vrede van God de Vader 
  en van Jezus Christus onze Heer.  

 a: AMEN.  
Bemoediging en drempelgebed 

 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 NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 
 v: (drempelgebed) … door Jezus Christus onze Heer. 
 a: AMEN. 

Psalm van de zondag: Psalm 100 : 2.4 
Met de kinderen 
Zingen:   Lied 224 – de kinderen gaan naar de Kinderdienst 
Gebed om ontferming 
Zingen:  Lied 305 
 

De HEILIGE SCHRIFT 
Gebed van de zondag 
Lezing Oude Testament  Jesaja 40 : 1-11 

Zingen:   Lied 96a 1a2v3m4a en refrein steeds door allen 

     (Lied van de maand; zie verderop) 
Lezing Evangelie:   Lucas 3 : 15.16.21.22 
Zingen:   Lied 524 
Preek 
Orgelspel 
Zingen:   Lied 605 
 

GEBEDEN en GAVEN 
Gebeden (dank–voorbeden–stilte–gezongen Onze Vader Lied 369b 
Inzameling – de kinderen terug, de kleinsten kunnen gehaald uit de oppas 
Tot slot:  Lied 864 : 1.5 

ZENDING en ZEGEN 
Orgelspel: Psalm 149 ‘Halleluja! laat opgetogen’ – Kees van Eersel (*1944) 



 
Lied van de maand: 96a - Zing een nieuw lied, alle landen 
Psalm 96 is een van de koningspsalmen. Een nieuwe tijd wordt bezongen: 
het koningschap van de Eeuwige krijgt gestalte in recht en gerechtigheid. 
De bewerking van de psalm is een voorbeeld van de vroege oogst van 
Nederlandstalige liederen die in het midden van de twintigste eeuw zijn 
ontstaan voor de rooms-katholieke liturgie. Een psalm in refreinvorm biedt 
de mogelijkheid van een beurtzang.  
Na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) zijn diverse vormen van 
liturgische zang met Nederlandse teksten ontstaan. De priester en 
musicus Ignace de Sutter (1911-1988) heeft voor Vlaanderen op dit terrein 
veel betekend. Dit is een van de refreinpsalmen uit de serie Psalmliederen 
voor ons volk, al vóór Vaticanum II verschenen, bedoeld voor de Vlaamse 
jeugdbeweging. Zijn melodieën zijn geworteld in het gregoriaans, maar 
steeds gericht op ‘volkszang’. Maurits van Vossole schreef de tekst, 
waarbij de oorspronkelijke psalmwoorden zijn teruggebracht tot vier 
overzichtelijke strofen. Een aansprekende vorm waaraan ook kinderen 
veel vreugde kunnen beleven. 
 


