
6e zondag na Epifanie 
 

 
Welkom en aansteken van de tafelkaarsen 
Les Chantres: He is with us 
Stilte 
 

 INTREDE 
 
Aanvangslied (staande): Lied 314 : 1 
Groet: vg.: Genade en vrede van God de Vader 
  en van Jezus Christus onze Heer.  

allen: AMEN.  
Bemoediging en drempelgebed 

 vg.: Onze hulp is in de naam van de HEER  
 allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 vg.: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 allen: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 
 vg.: (drempelgebed) … door Jezus Christus onze Heer. 
 allen: AMEN. 

Psalm van de zondag: Psalm 67 : 1 
 
Met de kinderen 
Zingen: AWN II,5 (Mozes’ moeder zingt) 
de kinderen gaan naar de Kinderdienst 
 
Les Chantres: Lord, have mercy 
Gebed om ontferming 
Gloria: Lied 305 
 

 De HEILIGE SCHRIFT 
 
Les Chantres: Lord, I need you 
Gebed 
Lezing uit het Oude Testament: Exodus 2 : 1-12 
Zingen: Psalm 62 : 1 
Lezing uit het Nieuwe Testament: Matteus 5 : 17-26 
Zingen: Lied 826 – Lied van de maand; zie toelichting verderop 
Preek 
Les Chantres: Sparrow 
Zingen: Lied 858 



 

 GEBEDEN en GAVEN 
 
Les Chantres: Jerusalem 
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stilte – Onze Vader) 
 
Inzameling van de gaven 
Les Chantres: The only name 
 
Slotlied: Lied 425 
 

 ZENDING en ZEGEN 
 
Orgelspel 
 

 
 
Toelichting Lied 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 of 
bij de genoemde gelegenheid 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 en 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. 
 
 


