
Orde van dienst Protestantse Gemeente Wormer 
 
Zondag 24 januari, 3e zondag na Epifanie 
 
Voorganger ds. Bart Vijfvinkel 

 
Orgelspel: Liebster Jesu, wir sind hier (J.S. Bach), Pieter Pilon 
 
Welkom 
 
Psalm 145: 1, 2 en 4 
 

1  O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal, 
ik wil uw naam verheffen boven al. 
Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 
ik zegen U voor eeuwig en altijd. 
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, 
groot is zijn naam, zijn ondoorgrond'lijk wezen. 
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 
 
2  Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, 
van al de wondren die Gij hebt verricht, 
opdat men alom spreke van uw kracht, 
en roeme in uw overwinningsmacht. 
Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen, 
uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen 
en juichend zal men overal bezingen 
uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen. 
 
4  Zij roemen in uw koningschap, o Heer, 
zij stellen in uw heerlijkheid hun eer. 
Al wie hen hoort zal weten wie Gij zijt: 
een vorst, bekleed met macht en majesteit. 
Uw heerschappij is over alle tijden, 
ieder geslacht zal zich in U verblijden. 
Die dreigen te bezwijken wilt Gij schragen 
en Gij richt op, die zijn terneergeslagen. 
 
Uitvoerenden: Interkerkelijk Koor Zevenaal Hardenberg o.l.v. Riekus Hamberg; Toon Hagen, 
orgel (strofen 1, 2, 4) (bron: KRO-NCRV 

 
Votum en groet 
 
Kyriëgebed 
 
Gloria Taizé (canon) 
 
 Gloria in excelsis Deo 
 Eer aan God in de hemelen  
 



Gebed van de Zondag 
 
Schriftlezing: 1 Samuël 3, 1-18 
 
Lied 266 
 

Die ons schiep 
En ook nu nog 
als hier de nacht ons 
overmant 
houdt in de holte 
van Uw hand. 

 
Die ons zoekt 
in het duister, 
Die ons de dag hebt 
toegezegd, 
spreek in de stilte 
tot Uw knecht. 

 
Die ons hoedt 
in Uw schaduw, 
onder Uw vleugels 
toegedekt, 
liefde, die ons tot 
leven wekt, 

 
Ken ons hart, 
zo onrustig, 
vol van zichzelf 
is het verblind. 
totdat het rust in 
U weer vindt. 

 
Kom tot ons 
als de morgen. 
Ga over ons op 
als het licht. 
Zegen ons met Uw 
Aangezicht. 
 
Uitvoerenden: Sweelinckcantorij o.l.v. Christiaan Winter; Matthias Havinga, orgel (bron: KRO-
NCRV) 

 
Overdenking 
 
Lied 944 

1 O Heer, verberg U niet voor mij, 
wanneer ik mij verberg voor U. 
Gij weet het, ik ben bang voor U, 
ontwijk U en verlang naar U. 
O ga niet aan mijn hart voorbij. 



2 En wees niet toornig over mij, 
wanneer ik U geen liefde bied. 
Ik noem U, maar ik ken U niet, 
ik buig mij, maar ik ben het niet 
en mijn gebed is tegen mij. 
 
3 Spreek zelf in mij het rechte woord. 
Zo vaak ik woorden voor U vond, 
heb ik mij in mijn woord vermomd. 
Nu wacht ik tot Gij zelve komt 
en spreekt, zodat uw knecht het hoort. 
 
4 Heer, roep mij als uw dwalend schaap, 
dat U niet zoekt en U niet vindt. 
Geef mij, als een die Gij bemint, 
geef, dat ik als uw eigen kind 
uw stem mag horen in mijn slaap. 
 
Uitvoerenden: Zeeuws Vocaal Ensemble o.l.v. Kees van Eersel; Jaco van Leeuwen, orgel 
(bron: KRO-NCRV) 

 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 
Lied 823 
 

1  Gij hebt, o Vader van het leven, 
de aarde aan de mens gegeven, 
het land, de zee is zijn domein. 
Gij hebt hem aan het woord doen komen 
om tussen werk'lijkheid en dromen 
getuige van uw Geest te zijn. 
 
4  Door een geheimenis omsloten, 
door alle dingen uitgestoten, 
gaat hij op alle dingen in. 
Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 
zijn rust'loos zoeken en verdwalen 
een onuitsprekelijke zin. 
 
5  O God, wij bouwen als ontheemden, 
wij wonen en wij blijven vreemden, 
bestemd voor hoger burgerrecht. 
Wil ons, o Koning der getijden, 
een woning in de stad bereiden 
waar Gij het fundament van legt. 
 
Uitvoerenden: Sweelinckcantorij o.l.v. Christiaan Winter; Willem Vogel, orgel (strofen 1, 4, 5) 
(bron: KRO-NCRV) 

 
Zegen 
 
Orgelspel: Bach - Prelude and Fugue in G major, BWV 557 (Marie Claire Alain) 


