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3e zondag na Epifanie 

 

Orgelspel  

 

Welkom en mededelingen  

 

Stil gebed, bemoediging en groet 

 

Lied 66: 1, 7 

Eventueel  https://www.youtube.com/watch?v=x-yS2pdROqg 

 

1.Breek, aarde, uit in jubelzangen, 

Gods glorierijke naam ter eer. 

Laat van alom Hem lof ontvangen. 

Geducht zijn uwe daden, Heer. 

Uw tegenstanders, diep gebogen, 

aanvaarden veinzend uw beleid. 

Heel d' aarde moet uw naam verhogen, 

psalmzingen uwe majesteit. 

 

7. De naam des Heren zij geprezen! 

Hij, die getrouw is en nabij, 

heeft mijn gebed niet afgewezen. 

De Heer is goed geweest voor mij. 

 

Gebed 

 

Thema: Licht voor de wereld 

 

Lied 600: 1,2,3,4 en 5 

 Eventueel https://www.youtube.com/watch?v=83TWTwLPQO8 

 

1. Licht, ontloken aan het donker, 

licht, gebroken uit de steen, 

licht, waarachtig levensteken, 

werp uw waarheid om ons heen! 

 

2. Licht, geschapen, uitgesproken, 

licht, dat straal van Gods gelaat, 

licht uit licht, uit God geboren, 

groet ons als de dageraad! 

 

3. Licht, aan liefde aangestoken, 

licht, dat door het donker brandt, 

licht, jij lieve lentebode, 

zet de nacht in vuur en vlam! 

 

4. Licht, verschenen uit den hoge, 

licht, gedompeld in de dood. 

licht, onstuitbaar, niet te doven, 

zegen ons met morgenrood! 

https://www.youtube.com/watch?v=x-yS2pdROqg
https://www.youtube.com/watch?v=83TWTwLPQO8


 

5. Licht, straal hier in onze ogen, 

licht, breek uit in duizendvoud, 

licht, kom ons met stralen tooien, 

ga ons voor van hand tot hand! 

 

 

Schriftlezing: Jesaja 8, 21 – 9,1 en Jesaja 49, 5 en 6 

 
21Moedeloos en hongerig zullen de mensen door het land zwerven. Ze zullen honger lijden en 

in hun woede de koning en hun God vervloeken. Ze kijken omhoog 22of staren naar de grond, 

maar overal heerst verstikkende duisternis; donker en somber is het, nacht overal. 23En wie 

daardoor omsloten wordt, zal niet ontkomen. 

Licht in de duisternis 

Zoals het land van Zebulon en Naftali 

in het verleden smadelijk bejegend is, 

zo wordt weldra eer bewezen aan de kuststreek, 

het land aan de overkant van de Jordaan 

en het domein van andere volken. 

91Het volk dat in duisternis ronddoolt 

ziet een schitterend licht. 

Zij die in het donker wonen 

worden door een helder licht beschenen. 

 

495Toen sprak de HEER – 

Hij die mij al in de moederschoot 

gevormd heeft tot zijn dienaar 

om Jakob naar Hem terug te brengen, 

om Israël rond Hem te verzamelen, 

zodat ik aanzien zou genieten bij de HEER 

en mijn God mijn sterkte zou zijn. 
6Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent 

om de stammen van Jakob op te richten 

en de overlevenden van Israël terug te brengen, 

dat is nog maar het begin. 

Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, 

opdat de redding die Ik brengen zal 

tot aan de einden der aarde reikt.’ 

 

 

Lied 448: 1 en 3 

Eventueel https://www.youtube.com/watch?v=KRpbk4rbhAM 

 

1. Het volk dat wandelt in het duister 

zal een groot licht zien, een groot licht. 

Hef naar de hemel uw gezicht, 

met opgeheven hoofden, luister, 

 

3. Hij komt met vrede; en geen rampen 

geen oorlog en geen bitterheid 

zal er meer zijn, geen kind dat schreit, 

geen laarzen die in 't duister stampen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KRpbk4rbhAM


Schriftlezing: Matteüs 4, 12-22 

 
12Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week Hij uit naar Galilea. 13Hij 

keerde niet terug naar Nazaret, maar ging in Kafarnaüm wonen, aan het meer, in het gebied 

van Zebulon en Naftali. 14Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeet Je-

saja: 15‘Land van Zebulon en Naftali, gebied aan het meer en aan de overkant van de Jordaan, 

Galilea van de heidenen, luister: 16Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, 

en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.’ 17Vanaf dat 

moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei Hij, ‘want het koninkrijk van de 

hemel is nabij!’ 
18Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn 

broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. 19Hij zei tegen hen: 

‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ 20Ze lieten meteen hun netten ach-

ter en volgden Hem. 21Even verderop zag Hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebe-

deüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen 

van de netten. Hij riep hen 22en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en 

volgden Hem. 

 

 

Lied 284 

Christus, Gij zijt het licht in ons leven! 

Levende vlam, doof niet meer uit, 

want in uw licht zien wij elkaar. 

 

Overdenking 

 

Stilte 

 

Lied om naar te kijken en te luisteren: Psalm 139 (Psalm Project) 

https://www.youtube.com/watch?v=oxHINji3eDs 

 

Gebeden: dankgebed – voorbede - stil gebed 

 

Gezamenlijk bidden wij: 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen 

laat uw wil gedaan worden 

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 

 

Collecten 

 1e  PKN – Missionair werk 

 2e Eigen kerk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oxHINji3eDs


Slotlied Lied 313: 1,3 en 4 

(of meezingen via de beamer evt.: Lied 1005 - https://www.youtube.com/watch?v=EvzKjVO8sHA 

 

1. Een rijke schat van wijsheid 

schonk God ons in zijn woord. 

Hebt moed, gij die op reis zijt, 

want daarmee kunt gij voort. 

Gods woord is ons een licht, 

en elk die in vertrouwen 

daarnaar zijn leven richt, 

die zal erin aanschouwen 

des Heren aangezicht. 

 

3. De geesten onderscheiden, 

gaf God ons als gebod; 

wie 't woord der waarheid mijden, 

weerstaan het rijk van God. 

Hoe bouwen zij op zand! 

Straks zal hun huis bezwijken, 

't houdt in de storm geen stand. 

Dan zal aan ieder blijken 

der dwazen onverstand. 

 

4. Maar wie op 't woord vertrouwen 

dat uitging uit Gods mond, 

die kunnen veilig bouwen, 

hun huis heeft vaste grond. 

Des Heren woord maakt vrij 

van dienst aan vreemde machten; 

in 't woord herkennen wij 

zijn plannen en gedachten. 

Het rijk is ons nabij! 

 

Zegen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EvzKjVO8sHA

