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 zondag na epifanie (9 februari 2020) 

 
Welkom, aansteken van de kaarsen en orgelspel: 
Orgelkoraal ‘O Christus, woord van eeuwigheid’ – Detleff Krüger 

(bij Lied 826, lied van de maand) 
Stilte 

INTREDE 
Zingen (staande): NLB 287:1,2 (Rond het licht dat leven doet) 
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. 
Zingen: NLB 826 (O Christus, woord der eeuwigheid) 
 
aandacht voor de kinderen 
Zingen: AWN II (Kijk eens om je heen) 
de kinderen gaan naar de Kinderdienst 
 
Gebed om ontferming 
Zingen Gloria Psalm 67 (God zij ons gunstig en genadig) 
 

De HEILIGE SCHRIFT 
Zondagsgebed  
Zingen: NLB 314:1 (Here Jezus, om uw woord) 
Lezing Oude Testament: Jeremia 17:5-10 
Zingen: NLB 314:2 
Lezing Nieuwe Testament: Lucas 6:27-38 
Zingen: NLB 314:3 
Preek 
Orgelspel 
Zingen: Hemelhoog 386 (Wil je opstaan en Mij volgen) 
 

GEBEDEN en GAVEN 
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader) 
Inzameling - kinderen komen terug, de kleinsten komen uit de oppas 
Zingen:  NLB 838:1,2,3 (O grote God die liefde zijt) 
 



ZENDING en ZEGEN 
Orgelspel: ‘Sollt ich meinem Gott nicht singen?’ – Samuel de Lange sr. 
 
Toelichting Lied van de maand, 826 ‘O Christus, woord der eeuwigheid’ 
Dit lied was in het Liedboek voor de kerken opgenomen in de rubriek 
‘Kersttijd’. Dat is niet ten onrechte, want de tekst, met als 
oorspronkelijke titel ‘Lied van de menswording Gods’ vindt in de 
proloog van het Johannesevangelie het uitgangspunt. Tegelijkertijd kan 
het rubriceren van liederen tot gevolg hebben dat liederen alleen in de 
genoemde periode gezongen worden. Bij Lied 826 is dat juist te 
beperkt, want dit lied wil benadrukken dat woord en daad één zijn. 
Daarom is het te allen tijde in de liturgie toe te passen, bijvoorbeeld bij 
wijze van credo, of waar de diaconale opdracht aan de orde is. In 
Christus heeft God zich als mens kenbaar gemaakt (strofe 1), treedt 
het woord van vlees en bloed ons leven binnen (strofe 2). In de laatste 
strofe verwijst de dichter naar het woord van Christus dat wij Hem in de 
minsten der mensen herkennen. Het slot van deze strofe is een 
samenvatting van het gehele lied: ‘Gij woord dat antwoord vraagt, o 
Heer, / geef dat wij U herkennen mogen.’ In het Liedboek is het lied 
opgenomen in de rubriek ‘Levensreis’. 
De melodie van Wim Mennes heeft een zeer natuurlijk verloop, waarbij 
de eerste regel identiek is aan de vierde en de derde regel aan de 
vijfde. 


