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Tweede zondag na Epifanie  
16 januari 2022 – 10.00 uur 

online – vanuit de dorpskerk Bathmen 
 
 
 
 
 
Aan de dienst werken mee 
 

Voorgangers Ds. Gert Wijnstok en  
diaken dhr. M. Brinkhuis 

Organist Ingeborg van Dokkum-Prins 
Ouderling van dienst Frits Mandersloot 

Diaken van dienst Tonny Oplaat 

Lector  Margreet Vierhouten 
Camera André Olden 
PowerPoint Theo Overduin 
Geluid + Koster  Be Meijer 

 



  

 
ORDE VAN DIENST 

 
OM TE BEGINNEN 
 
Orgelspel Allegro (Sonata V) - J.S. Bach (1685-1750) 
Welkom – door de ouderling van dienst (o) 
Openingslied 217 (LB) om thuis mee te zingen ‘De dag gaat open 
voor het woord des Heren´ 
 
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 Jezus Christus 
a: Opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn 
 en U mogen liefhebben en dienen 
 met al onze krachten. 
 Amen      
 
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 
 
Kyrie Eleison bij drie foto´s uit het nieuws  
Kijkluisterlied ´Fiesta Celestial´ (Trinity) 
Filmpje ´De drie kerken van BOL´ 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed om opening 
Eerste schriftlezing Jesaja 62: 1 – 5 – door de lector 
Lied 96a; 1, 2 en 4 (LB) om thuis mee te zingen ‘Zing een nieuw 
lied, alle landen’  



  

Evangelielezing Johannes 2: 1 – 11 – door de lector 
Lied 525 (LB) om thuis mee te zingen ‘Wij willen de bruiloftsgasten 
zijn’ 
 
Column bij kazuifel 
Orgelspel Allegro moderato maestoso - F. Mendelssohn-Bartholdy 
(1809-1847) 
 
Column bij Abdij Koningshoeven Berkel-Enschot 
Die loopt uit in filmpje 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst 

- Kerk en diaconie 
- PKN - Ondersteuning gemeenten  

De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel 
genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen 
actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot 
jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is belangrijk dat 
zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse 
Kerk vrijwilligers - maar ook professionals - met een groot en gevarieerd 
trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en vaardigheden 
vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen. 

 
Dankgebed 
Voorbeden, waarbij zingen acclamatie ‘Spreid uw dragende vleugels 
onder, ons uit’ (Gezangen voor Liturgie 400a) 
Stil gebed 
Onze Vader 

Onze Vader die in de hemel zijt,  
Uw naam worde geheiligd.  
Uw koninkrijk kome.  
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood.  
En vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.  
En leid ons niet in verzoeking,  



  

maar verlos ons van de boze.  
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht  
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 
GEZEGEND VERDER 
 
Slotlied GvL 655 om thuis mee te zingen  

Wij moeten gaan; aan ’t lied van bevrijding  
voegden we weer een eigen refrein,  
zagen rondom de glans van herkenning  
hoe we elkaar tot Verbondgenoot zijn.  
Vonden het Woord, eerder gehoord,  
als nieuwe bron op eigen terrein. 
 
Laten we gaan. Geloof in de zegen  
die onze God steeds toegezegd heeft,  
in niemandsland soms worst’lend verkregen  
maar die ons hoop, moed en waakzaamheid geeft.  
Neem van hier mee, het vaste idee  
Licht blijft de kern, vaak tastend beleefd. 
 
Neem bij het gaan de mantel van vrede  
die we behoedzaam om mogen slaan,  
waarin de Naam vol kleur is geweven.  
Vage beschutting in mensenbestaan.  
In de woestijn, vruchten en wijn:  
vrede en zegen! Laten we gaan. 

 
Zegen  
Orgelspel Allegro di molto (Sonata D-Dur) - C.P.E. Bach (1714-1788) 

_____________________________________________________ 
MEDEDELING 

De bloemengroeten gaan naar 
(Okkenbroek) Annie Welgraven - Kloosterboer en Thea Meijerink – 
Luggenhorst 
(Bathmen) Wim Bakker, tijdelijk PW. Jansen verpleeghuis 
Colmschate, Willy Timmerman, Bathmenseweg 2, Lettele en Rien 
Velhuizen, Looërmark 48 


