
 

 

Orde van dienst PG Aalden 
12 februari 2023: Zondag Septuagesima 

Zesde zondag na Epifanie 

Liturgische kleur: Groen 

Thema: Van Harte 

Voorbereiding 
Orgelspel 

 

Antifoon: tegen-stem, op de psalm van deze zondag  

 Schittering is er als zonlicht, 

 stralen komen uit zijn hand 

 waarin zijn hand verborgen is. (Habakuk 3,4) 

 
Welkom en mededelingen door een ambtsdrager 

 
Muziek tot verstilling 

- Wij gaan staan -  

 

Intredelied  Psalm 145: 1, 2 en 4 ‘O Heer, mijn God, Gij koning van ‘’t heelal,’ 

Klein Gloria   Lied 195 ‘Ere zij de Vader, en de Zoon’ 

 

Stil gebed 

 

Groet en bemoediging 

v. De Heer met u allen! 

g. Zijn vrede met u! 

v. Onze hulp is in de Naam van de Levende, 

g. die liefde is en grond van ons bestaan  

 

Drempelgebed 

v. Liefdevolle en barmhartige God,  

voor U liggen alle harten open,  

alle verlangens zijn U bekend 

en geen geheim is voor U verborgen  

…. gebedsstilte …. 

Zuiver de overleggingen van ons hart 

door de ingeving van uw heilig Geest,  

zodat wij U van harte liefhebben 

en grootmaken uw heilige Naam.  

a. Amen 

 

- wij gaan zitten –  

 

Kyrie en Gloria  

 - ingeleid door een smeekgebed –  

 



 

 

Glorialied   274: 1 en 3 ‘Wij komen hier ter ere van uw naam’   

 

 

Gebed om de heilige Geest (gezongen) 

    Lied 680: 1, 2 en 4 ‘Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods,’  

 

De heilige Schrift, gesproken én gezongen 

 
Eerste lezing    Deuteronomium 30,15-20 (NBV21) (Lector) 

 

Zingen    Lied 843: 1 t/m 4  ‘Wat te kiezen, leven, dood’ 

 

Evangelielezing  Matteüs 5,17-26 (Lector) 

 

Acclamatie op de lezingen  Lied 339a ‘U komt de lof toe, U het gezang’ 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Meditatief orgelspel  

 

Antwoordlied   Lied 848:n1 t/m 5 ‘Al wat een mens te kennen zoekt’ 

 

Dienst van de gebeden en gaven 
 

Gebeden 

- Dank- en Voorbeden  

- Stil gebed 

- Onze Vader (gesproken) 

  

Herinnering aan de gaven 

 

Zending en Zegen 
 - wij gaan staan –  

 

Slotlied    Lied 425 ‘Vervuld van uw zegen’ 

 

Zegen  

 
v. … 

g. Amen, amen, amen (gezongen) 


