
Liturgie voor 10 januari 2021 in de St. Joriskerk te Bredevoort – 2e zondag van Epifanie 

 

Voorganger: ds. Marieke Andela 

Organist: Hans te Winkel 

Lector: mevr. Jeanet Papiermolen 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Aanvangslied, gespeeld door de organist: 

Psalm 107: 1 en 4  Gods goedheid houdt ons staande… 

 

Stil gebed  

Bemoediging en groet 

 

Korte inleiding  

 

Organist speelt Lied 517: 1 en 3 Christus, uit God geboren… 

 

Gebed voor de wereld waarin wij leven 

 

Organist speelt Lied 286: 1 en 3 Waar de mensen dwalen in het donker… 

 

Gebed bij de opening van de Bijbel 

 

Lezen: Jesaja 42: 1t/m 7  door de lector 

 

Organist speelt Lied 459: 3, 4 en 5 Hij is geen schreeuwer in de straat… 

 

Lezen: Matteüs 3: 1 t/m 6 en 13 t/m17 door de lector 

 

Organist speelt Lied 489: 2  Geen ander teken ons gegeven… 

 

Verkondiging 

 

Organist speelt Lied 528: 1, 3 en 4 Omdat Hij niet ver wou zijn is de Heer gekomen… 

 

Bij afkondiging van overlijden speelt de organist Lied 935: 3 Je hoeft niet bang te zijn 

 

Gebeden 

 

Slotlied, gespeeld door de organist:  

Geroepen om te zingen Lied 179 : Wij geloven dat het leven goed wordt… 

Ik heb de tekst heel iets aangepast, graag deze versie gebruiken! 

( mel. Gez. 257 uit het oude liedboek ‘Halleluja, eeuwig dank en ere’) 

 

Wij geloven dat het leven goed wordt, 

waar het kwaad ook overwint. 

Wij geloven in een lichte toekomst, 

tegen alle donker in. 

God is trouw aan wat Hij heeft geschapen, 



onvermoeibaar zegent Hij de aarde, 

lijkt dit leven tevergeefs, 

niet te keren is zijn feest. 

 

Wij geloven in een duurzaam leven, 

onaantastbaar voor de dood. 

Wij geloven in de Here Jezus, 

die voorgoed het graf ontsloot. 

Hij geeft ons een plaats op deze aarde, 

alles heeft een ongekende waarde, 

vreugde krijgt de overhand, 

Jezus staat aan onze kant! 

 

 

Zegen 

 


