
 

 

LITURGIE 
Onlineviering uit de PKN kerk in Best 

Protestantse Gemeente Best, Oirschot en de Beerzen 
23 januari, 4e zondag van Epifanie 

Voorganger: ds. Angeliek Knol 
Ouderling van Dienst: Marianne Geerlof 
Diaken van dienst: Willem van den Brink  

Organist: Siep Weiland 
Lector: Maarten van Andel 

       
 
Inleidend orgelspel door de organist  

 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst ………………. 
 
Aansteken Tafelkaars en kaars thuis 
 
Moment van stilte 
 
Zingen: ‘De Geest des Heren heeft’ lied 686: 1,2 
 
Begroeting  

Vg: Onze hulp is in de Naam van de Ene  
Gm: die hemel en aarde met elkaar verbindt 
Vg:  de Naam die de wereld draagt 
Gm: in tijd en eeuwigheid. 
Vg: En wij mogen elkaar groeten in de Naam van die Ene die sprak: Er zij licht 
Gm: en er was licht 
Vg: in de naam van Jezus  
Gm: Gods licht in de duisternis 
Vg: in de naam van de heilige Geest 
Gm: die mensen aan het licht brengt 

Zingen: vervolg lied 686:3 
 
Kyriegebed 
 
Gloria ‘Alle eer en alle glorie’ lied 305 
 
Kindermoment  
 
Bij de opening van het woord  
 
 

 
 
 



 

 

Eerste lezing: 
 

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. 13 Wij 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 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.  
 

Zingen: ‘Vlammen zijn er vele’ lied 970:1,3 

 
Tweede lezing Lucas 4:14-21 
 
14 Vervuld met de kracht van de Geest keerde Jezus terug naar Galilea. Het nieuws over Hem 
verspreidde zich in de hele streek. 15Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen en werd door 
allen geprezen. 16Hij kwam ook in Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte 
ging Hij op sabbat naar de synagoge. Toen Hij opstond om voor te lezen, 17werd Hem de boekrol 
van de profeet Jesaja overhandigd, en Hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: 
18 ‘De Geest van de Heer rust op Mij, 
want Hij heeft Mij gezalfd. 
Om aan armen het goede nieuws te brengen 
heeft Hij Mij gezonden, 
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 
en aan blinden het herstel van hun zicht, 
om onderdrukten hun vrijheid te geven, 
19om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ 
20Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle 
aanwezigen in de synagoge waren op Hem gericht. 21Hij zei tegen hen: ‘Vandaag is de schrifttekst 
die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan.’ 
 
Zingen: ‘Wat is het dat hij aan ons meldt’ lied 530:2,3 
 
Overweging 
 
Muzikaal intermezzo  
 
 
 



 

 

 
Na ieder zo bidden wij samen, zeggen we: ‘Doe lichten over ons, uw aangezicht’ ( 
 
Stil gebed 
  
Onze Vader 
ONZE VADER, DIE IN DE HEMELEN ZIJT,  

UW NAAM WORDE GEHEILIGD,  

UW KONINKRIJK KOME,  

UW WIL GESCHIEDE  

GELIJK IN DEN 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   

IN EEUWIGHEID. AMEN.  

 
Zingen: ‘Nu wij uiteengaan’ Lied 423:1,2,3 
 
Zegen, beantwoord met door alle gezongen: Amen 
 
Afsluitend orgelspel door de organist  
 

Tijdens het orgelspel verlaten we samen met de OvD de kerk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


