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zesde zondag na Epifanie 
6 februari 2022 – Dorpskerk Okkenbroek 

Maaltijd van de Heer 
 

De hoop op Gods heil houdt ons staande 
 
 
 
 
Aan de dienst werken mee 
 

Voorganger Pastor mw. A. van Herwijnen (Holten) 
Orgel Franske Veltkamp 

Ouderling van dienst Jan Bouwhuis 

Diaken van dienst Jan Stegink 

Lector  Gerry Kuyvenhoven 
Camera Hans Möller 
PowerPoint Theo Overduin 
Koster  Freek Kleiboer 

 

 



  

 
ORDE VAN DIENST 

OM TE BEGINNEN 
 
Muziek  
Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart 
voorbereiden op de dienst. 
Welkom – door de ouderling van dienst (o) 
(We gaan staan) Intredelied LB 779; 1, 2, 3 en 4 ‘In de ongerepte 
morgen´ 
 
Bemoediging  
o: Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
o: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a: en niet loslaat het werk van Zijn handen. 
 
Gebed van toenadering besloten met 
o: Vernieuw ons naar het beeld van Christus 
a: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn  
     en U mogen liefhebben en dienen  
     met al onze krachten.  
     Amen.  
 
Stilte! 
 
Groet - door de voorganger 
v: De vrede van de Heer is met u! 
a: Zijn vrede is ook met u.  
v: Wenst elkaar de vrede. (We gaan zitten)   
 
Gesprek met de kinderen Wat doe je als je verdrietig bent? 
 
Kyrie en gloria zeggen en zingen 
Pastor: Kyrie-gebed uitlopend in … daarom bidden wij u:  
allen  
-lied 462:1 ´Zal er ooit een dag van vrede, zal er ooit bevrijding zijn?  



  

-lied 462: 2 
-lied 462: 6 
Overgaand in het Glorialied 779: 5, 6 en 7 ´Kom dan, levenslicht der 
mensen, in mijn kwetsbare bestaan!´ 
 
Korte uitleg 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed om de Geest 
Schriftlezingen door de lector 
Eerste Schriftlezing Klaagliederen 3: 22-26 en 31-32 
Zingen Psalm 138:1 ´Ten dage dat ik riep hebt Gij gehoord naar mij´ 
Evangelielezing Johannes 11: 1-16 
Zingen LB 215: 1, 2 en 6 `Ontwaak, o mens de dag breekt aan´ 
 
Woorden en lied bij het WOORD 
 
Orgelspel 
 
DE TAFEL VAN BROOD EN WIJN/ GEBEDEN EN GAVEN 
 
Rondom de tafel 
Na elke intentie (3x) wordt een lichtje aangestoken vanaf de 
paaskaars, waarbij wij zingen lied LB 420 ´Groot is de wereld en lang 
duurt de tijd´ 
 
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst 

- Kerk en diaconie 
- Kerk in Actie, Oeganda 

Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer 
droogte en overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg 
voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en 
boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouw)training op 
demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogtebestendige zaken en 
houtbesparende ovens, door bomen te planten en oogst goed op te slaan 
beter bestand bent tegen het klimaat. De boeren geven hun kennis  weer 
door aan anderen. Beide collectes bevelen wij van harte aan.  



  

 
GEZEGEND VERDER 
 
(We gaan staan) Zingen slotlied LB 425 ‘Vervuld van uw zegen gaan 
wij onze wegen´ 
Zegenbede 
Muziek  

------------------------------------- 
De bloemengroeten gaan naar   
Okkenbroek 
Wijnand en Agnes Reimink, Muldersweg   

Dinie Boode, Okkenbroekseweg 

Bathmen  
Henk Bluemink, Looweg 2, Kring van Dorth 

 

  


