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Welkom en mededelingen 
 

VOORBEREIDING 
 

Moment van stilte  
 

V:  De Heer zij met u. 
G:  Ook met u zij de Heer. 
V:  Onze hulp is in de naam des Heren 

G:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

Drempelgebed 
 

Zingen: Psalm 98 vers 1, 3, 4 

 

1  Zing een nieuw lied voor God de Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 

met opgeheven rechterhand. 
Zing voor de Heer, Hij openbaarde 

bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

 

3  Laat heel de aarde een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 

 

4  Laat alle zeeën, alle landen 

Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken wees verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 
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Kyriegebed,  
 door gemeente beantwoord met ‘Kyrie eleison’ 
 

Zingen: Glorialied 973 vers 1 t/m 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 
te helpen wie geen helper had ontmoet: 
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, 
halleluja, 

 

3  om voor elkaar te zijn uw hart en mond, 
om op te komen voor wie is verstomd, 
voor wie gevangen zit of is gewond, 
halleluja, 

 

4  roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, 
gerechtigheid en vrede, brood en wijn, 
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. 
Halleluja! 
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DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed bij de opening van de Schrift  
 

Eerste lezing: Genesis 1: 26-28 

 

26God zei: ‘Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die 
op Ons lijken; zij moeten heersen over de vissen van de zee en 
de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over 
alles wat daarop rondkruipt.’ 27God schiep de mens als zijn 
evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk en 
vrouwelijk schiep Hij de mensen. 28Hij zegende hen en zei tegen 
hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng 
haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de 
vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde 
rondkruipen.’  

 

Zingen: Lied 304 vers 1 t/m 3 

 

1  Zing van de Vader die in den beginne 

de mensen schiep, de dieren en de dingen: 
hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 
houd Hem in ere! 

 

2  Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 

 

3  Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 

 

Tweede lezing: 1 Korintiërs 12: 12-30 

 

12Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks 
hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het 
ook met het lichaam van Christus. 13Wij zijn allen gedoopt in één 
Geest en zijn daardoor één lichaam geworden; of we nu Joden of 
Grieken zijn, slaven of vrije mensen, we zijn allen van één Geest 
doordrenkt. 14Tegelijk bestaat een lichaam niet uit één deel, maar 
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uit vele. 15Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor 
niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk niet bij? 

16En als 
het oor zou zeggen: ‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het 
lichaam,’ hoort het er dan werkelijk niet bij? 

17Als het hele 
lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als 
het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen 
ruiken? 

18Maar God heeft juist alle lichaamsdelen hun eigen 
plaats gegeven, precies zoals Hij dat wilde. 19Als ze met elkaar 
slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een 
lichaam zijn? 

20Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en 
dat die met elkaar één lichaam vormen. 21Het oog kan niet tegen 
de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en evenmin kan het hoofd 
tegen de voeten zeggen: ‘Ik heb jullie niet nodig.’ 22Integendeel, 
juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het 
meest noodzakelijk. 23De delen van ons lichaam waarvoor we 
ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we 
zorgvuldiger en met meer respect 24dan die waarvoor we ons niet 
schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo 
samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger 
behandeld worden, 25zodat het lichaam niet zijn samenhang 
verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. 
26Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; 
wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen 
alle andere in die vreugde. 27Welnu, u bent het lichaam van 
Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. 28God heeft in de 
gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan 
apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan 
is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te 
genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te 
geven of in klanktaal te spreken. 29Is iedereen soms een apostel? 
Of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen 
verrichten? 

30Of kan iedereen genezen? Kan iedereen in 
klanktaal spreken en kan iedereen die uitleggen? 

 

Zingen: Lied 333 
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Verkondiging 
 

Zingen: Lied 970 vers 1 t/m 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Ranken zijn er vele, 
één is de stam, 
wijnstok van het leven, 
ranken zijn er vele, 
één is de stam, 
wij zijn één in Christus. 

 

3  Gaven schonk Hij vele, 
één is de Geest, 
Geest van Jezus Christus, 
gaven schonk Hij vele, 
één is de Geest, 
wij zijn één in Christus. 

 

4  Velen mogen dienen 

als onze Heer, 
Hij wast onze voeten, 
velen mogen dienen 

als onze Heer, 
wij zijn één in Christus. 
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5  Leden zijn er vele, 
één is zijn kerk, 
wij zijn Christus’ lichaam, 
leden zijn er vele, 
één is zijn kerk, 
wij zijn één in Christus. 

 

Gebeden 
 

Collecte  
 

De opbrengst van de eerste collecte is bestemd voor 
Werelddiaconaat-Pakistan. De tweede collecte is voor de kerk. 
 

Op 1 februari was het zeventig jaar geleden dat in Nederland de 
watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een van de landen die 
meteen te hulp schoot door geld in te zamelen.  
Met een collecte voor Pakistan doen we iets terug voor mensen 
die onze hulp nodig hebben. 
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie jongeren met vak-

opleidingen en leningen. Na het afronden van de opleiding 
krijgen ze begeleiding bij het opzetten van bijv. een eigen 
bedrijf. Ook helpt Kerk in Actie hen die een universitaire studie 
willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest.  
Het doel van dit project is jongeren economisch zelfstandig te 
maken, en ze – met hun verschillende religieuze achtergronden – 
bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling begrip 
ontstaat. 
Met de opbrengst van deze collecte steunen we het diaconale 
werk van Kerk in Actie in Pakistan. Helpt u mee? 

 

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar: 
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel  
te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Werelddiaconaat’. 
 

Uw bijdrage aan de tweede collecte kunt u ook overmaken naar:  
NL14INGB0000524441 t.n.v. Prot. Gemeente de Graankorrel  
te ’s-Graveland, o.v.v. ‘dienst 5 februari’. 
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Zingen: Slotlied 672 vers 1, 3, 6, 7 

 

1  Kom laat ons deze dag 

met heilig vuur bezingen 

en met vernieuwde vreugd, 
want God deed grote dingen. 
Eens gaf de heilige Geest 
aan velen heldenmoed. 
Bid dat Hij ons vandaag 

verlicht met Pinkstergloed. 
 

3  In ’t lichaam van de Heer 
tot leden uitverkoren, 
zijn wij door uwe kracht 
als kinderen nieuw geboren. 
Deel van uw gaven uit, 
wees met uw kracht nabij. 
Dat ieder op zijn plaats 
een levend lidmaat zij. 

 

6  Vul aan wat ons ontbreekt, 
want stukwerk is ons pogen. 
En wat ons afleidt van 

de vrede uit den hoge, 
laat dat, verheven licht, 
in vuur en wind vergaan. 
Houd Gij ons staande door 
het wonder van Gods naam. 

 

7  Wie ’s Heren Geest bezielt, 
wie ’s Heren woord doet zingen, 
wie met ons vieren wil 
het feest der eerstelingen, 
die stemme met ons in 

en prijze Gods verbond 

dat Hij vandaag vernieuwt 
en elke morgenstond. 

 

Wegzending en zegen,  
 door gemeente beantwoord met drie keer ‘Amen’ 


