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Protestantse gemeente 
Michaëlkerk 

Leersum 
 
 

zondag 12 februari 2023 
- zesde na Epifanie – 

 
 

ontheffing van ambtsdragers 
 
 

er is nevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd 
en oppas voor de kleinsten in de crèche in het Michaëlhuis 

 
 
voorganger:  ds Pieter Goedendorp 
begeleiding:  Frank Firet 
lector:   Marjolein Veldhuizen 
ouderling:   Martin van Herk 
diaken:  Jos Versluis 
 
 
orgelspel en mededelingen op de beeldschermen 
 
welkom namens de kerkenraad  
 
opmaat 
we zingen: “Goede morgen, welkom allemaal” Lied 288   
 
hand op het hart 
 
(we gaan staan) 
 
moment van inkeer 
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votum 
voorg.: Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 
voorg.: die trouw is tot in eeuwigheid 
allen:  EN HET WERK VAN ZIJN HANDEN NIET LOSLAAT. 
 
groet 
voorg.: Genade zij u en vrede van God, onze Vader, 

en van Jezus Christus, de Heer, 
en van de heilige Geest. 

allen:  AMEN. 
 
psalm van de zondag  
we zingen:  “God, geef genade, geef uw zegen”  
  Nieuwe Psalmberijming 67: 1 en 2 
 
1. God, geef genade, geef uw zegen; 
toon ons uw stralende gezicht. 
Op aarde kent men dan uw wegen; 
de wereld ziet uw reddend licht. 
(refrein) 
Laat elk volk U prijzen 
U de eer bewijzen, 
zeggen: God is goed! 
Laat de wereld zingen 
van de grote dingen 
die U deed en doet. 
 
2. Laat alle volken zich verblijden 
omdat U wereldwijd regeert. 
U zult de landen eerlijk leiden; 
elk onrecht wordt door U gekeerd. 
(refrein) 
 
(we gaan weer zitten) 
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bij de dienst 
 
openingsgebed 
voorg.: ... 

Zo bidden we en we zingen: 
LIED 301-F: HEER, ONTFERM U, 

CHRISTUS, ONTFERM U, 
HEER, ONTFERM U OVER ONS. 

 
loflied 
we zingen: “Heel de schepping, prijs de Heer” Lied 154-B: 1, 3, 8 en 10 
 
(de kinderen mogen naar voren komen) 
 
met de kinderen 
 
we zingen: “Ja is ja, nee is nee” (Opwekking voor kids 149) 
 
(de kinderen gaan naar de nevendienst) 
 
Schriftlezing Deuteronomium 30: 11-17 (NBV’21) 
 
we zingen: “Het woord dat u ten leven riep” Lied 316: 1 
 
Schriftlezing Matteüs 5: 17-26 (NBV’21) 
 
we zingen: “Het woord van liefde, vrede en recht” Lied 316: 4 
 
preek  

we zingen: “Zoekend naar licht, hierin het duister”  
  Lied 1005: 1 NL, 1 ENG, 5 NL 
 
ontheffing van ambtsdragers 
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dank- en voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’ 
ONZE VADER, DIE IN DE HEMELEN ZIJT 
UW NAAM WORDE GEHEILIGD, 
UW KONINKRIJK KOME, 
UW WIL GESCHIEDE,  
GELIJK IN DE HEMEL, ALZO OOK OP DE AARDE. 
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD, 
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN,  
GELIJK OOK WIJ VERGEVEN ONZE SCHULDENAREN, 
EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING,  
MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE. 
WANT VAN U IS HET KONINKRIJK  
EN DE KRACHT EN DE HEERLIJKHEID  
TOT IN EEUWIGHEID. AMEN. 

 
collectebestemmingen 
 
(de kinderen komen terug uit de nevendienst) 
 
slotlied 
(we gaan staan) 
we zingen: “Gezegend die de wereld schept” Lied 984: 1, 4, 5 en 6 
 
zending en zegen 
voorg.: ... 
allen:  AMEN, AMEN, AMEN!  
 
hand op het hart 
 
orgelspel en mededelingen 
 
 


