
Protestantse Gemeente te Haaksbergen-Buurse  

kerkdienst op zondag 29 januari 2023 

– 4e zondag na Epifanie   – 

 
 

 

voorganger: ds. Job Stein 

organist:  Marion Röber 

lector: Jannie de Greef 

 

 

• DIENST VAN HET SAMENKOMEN • 
klokgelui 
 
aansteken van de tafelkaarsen door de ouderling van dienst   
 
stilte, moment van inkeer (als de ambtsdragers het consistoriegebed bidden) 

 
welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
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allen gaan staan 

samenzang L  287 ‘Rond het licht dat leven doet’: 1,2,4 & 5 

 

groet & bemoedigingen   
vg. :  De vrede van de Heer is met u allen! 

allen :  en zijn genade is met u! 
vg. :  Onze hulp is in de naam van de Heer 

allen :  die hemel en aarde gemaakt heeft.  

vg. :  die trouw houdt tot in eeuwigheid 

allen :  en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. 

vg. :   genade zij u en vrede, van God onze Vader 

   en van de Here Jezus Christus.    

allen :  Amen 
allen gaan zitten 

 
gezongen gebed voor de nood van de wereld L 1010 ‘Geef vrede, 
Heer, geef vrede’: 2 & 3 
 
voor en met de kinderen 

 
• DIENST VAN HET WOORD • 

Bijbellezing:  Matteüs 5: 1 - 12 
 
samenzang L 924 ‘Verdoofd en schamper’: 1 
 
verkondiging 
 

samenzang L 924 ‘Verdoofd en schamper’: 2 & 3 
 

• DIENST VAN DE TAFEL • 
uitnodiging 
vg. :  De Heer wil zijn maaltijd vieren 

               …………………………. 

               En zeggen elkaar in beurtspraak toe 

    

aanhef tafelgebed 
vg. :   De Heer zal bij ons zijn! 
allen :  Zijn Geest in ons midden. 
vg. :  Richten wij ons hart op God, onze Heer! 
allen :  Wij zijn met ons hart bij de Heer! 
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vg. :  Brengen wij dank aan de Heer onze God! 
allen :  Hij is onze dankbaarheid waard! 
vg. :  Goede God,  
    …………….…………….   
    Voor U willen wij zingen: 
 

 
allen :     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Liedboek Zingen en bidden in kerk en huis L 404b) 

vg. :  God wij danken U…………….   
 
Gedachtenis 
Vg: : toen hij het brood in zijn handen nam ………..….. 

             En even later ook een beker nam ………………… 

 
Gebed om de Heilige Geest en Onze Vader 
 
vg. :  Wij bidden, zend uw Heilige Geest…………….   
    ………….. in de verwachting van het Koninkrijk 
allen :  Maranatha   
 

Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
laat uw wil gedaan worden               (vervolg z.o.z.) 
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op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven  
wie ons iets schuldig is.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht  
en de majesteit  
in eeuwigheid. Amen. 

 
vredegroet 
vg. : De vrede van de Heer is met u! 
gem. : Zijn vrede is ook met u! 
vg. : Groet elkaar met Zijn vrede 
allen : (we groeten elkaar met de woorden:) 

    De vrede van Christus 
 
delen van brood en wijn 
(We vieren de maaltijd van de Heer in de lopende vorm. Vanzelfsprekend komen we brood 
en wijn/druivensap graag op uw zitplaats aanreiken als het voor u lastig of onmogelijk is om 
in de benen te komen. Geeft u in even een seintje aan de koster als u brood en wijn op uw 
zitplaats aangereikt wil krijgen?) 

  
dankgebed na de maaltijd 
Vg :  …. 

 
• DIENST VAN HET ANTWOORD • 

Vraag aan de ouderling van dienst 
 

Korte inleiding op de bevestiging 
 

Orgelspel van L  974 
 

Ans van Heiningen wordt naar voren gevraagd 
 

Bevestigingsvraag   
vg.:    Antoinette van Heijningen – Meijerink herkent u in de schriften van  

het Oude Testament en het Nieuwe Testament het bevrijdend woord 
van God de openbaring van zijn liefde in Jezus Christus ? Aanvaardt 
u deze Heilige Schrift als bron en norm van de kerkelijke dienst en  
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verkondiging en bent u bereid om luisterend naar het Woord uw 
leven in te richten. 
 

Belooft u uw ambt trouw te bedienen met liefde voor de gemeente 
en allen die op uw weg komen naar de gaven u gegeven, met 
inzetting van al uw kracht? Belooft u voorgoed geheim te houden 
wat u vertrouwelijk verneemt? 
 

En bent u bereid u bij dit alles te onderwerpen aan de onderwijzing 
van het geloof en wilt u het opzicht van de kerk respecteren ? 
Wat is daarop uw antwoord ? 

Ans  :Ja, van harte 
 

Handoplegging en gebed 
 

Orgelspel van L  974 
 
Vraag aan de gemeente 
(allen gaan staan) 

Vg.:    Gemeente van Haaksbergen – Buurse  nu Ans van Heiningen  
bevestigd is als ouderling-scriba, belooft u haar te aanvaarden, haar 
te omringen met uw medeleven, haar te dragen in uw gebeden en 
met haar mee te werken in de dienst aan onze Heer ? Broers en 
zussen, wat is daarop uw antwoord ? 

Gem: Ja, van harte 
 

Samenzang L 974 ‘Maak ons uw liefde, God, tot opmaat’: 2 & 5 

 
(z.o.z. voor het vervolg van dit couplet ) 
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 God, laat geen mensenkind 

 uit uw ontferming vallen. 

 Weer met uw ruime hart 

 het kwade van ons allen. 

 Gij zijt te goeder trouw 

 geweest van het begin. 

 Vasthoudend blijft Gij tot 

 uw liefde overwint. 

 (allen gaan zitten) 

 
afkondigingen  
(Als de afkondiging een bericht van overlijden betreft wordt er door de diaken een 
kaars aangestoken en gaan allen staan.) 

 
gebeden (dankgebed, voorbeden en stil gebed) 

Vg.:     … 
 
toelichting bij de inzameling door de diaken 
1e collecte     2e collecte 
JOP Sirkelslag    Tuinonderhoud 
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In de dienst wordt gecollecteerd voor de diaconale inzameling, dat is voor hulp aan mensen  
dichtbij of veraf. De inzameling voor het plaatselijk kerkenwerk  (en soms ook het 
kerkenwerk in het grotere verband van de Protestantse Kerk in Nederland)  vindt plaats bij 
de uitgang. Er  gaan collectezakken rond voor wie contant of d.m.v. collectebonnen willen 
geven. Met behulp van onderstaande QR-code kan tijdens het collectespel ook digitaal 
gegeven worden.  

 
collectespel 

 
• DIENST IN DE WERELD • 

allen gaan staan  
samenzang (slotlied)  ‘De vrede van Christus’ 

 

 

 
(z.o.z. voor het vervolg van dit couplet) 
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wegzending & zegen 
 vg. : …………               

 
 
uitleidend orgelspel   

 
Koffie, thee en limonade staan klaar in de Richtershof voor wie nog even kan en 
wil blijven. Weet u van harte welkom.  
 
Voor de dienst van volgende week zondag (zondag 5 februari 10:00 uur ) staat 
drs. Berend Wiegman uit Haaksbergen ingeroosterd. 


