
 
        ORDE VAN DIENST 
        1e zondag na Epifanie 
        8 januari 2023 

     
Thema: Doop van de Heer 
Lange Kinderkerk 

Welkom en mededelingen 
aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Psalm 100: 1 en 2 
1. Juich Gode toe, bazuin en zing. 
Treed nader tot gij Hem omringt, 
gij aarde alom, zijn rijksdomein, 
zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 

2. Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’ 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Klein Gloria 

Gebed om ontferming 
afgewisseld met Lied 356: 1, 3, 6 en 7 
1. O God die uit het water 
in het begin 
de aarde hebt geroepen 
de grote toekomst in: 
Heer, ontferm u over ons 
en over onze kinderen. 

3. O God die door het water, 
de Rode Zee, 
uw volk de vrije doortocht gaf, 
uw wolk trok met hen mee: 
Heer, ontferm u over ons 
en over onze kinderen. 

6. O God die in het water 
van de Jordaan 
uw Zoon hebt aangewezen 
om allen voor te gaan: 
Heer, ontferm u over ons 
en over onze kinderen. 

7. O God die in het water 
van onze doop 
wie Jezus willen volgen 
doet opstaan tot de hoop: 
Heer, ontferm u over ons 
en over onze kinderen. 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Lezen   Jesaja 42: 1-9 
door Marjanne van de Mheen 
Hier is mijn dienaar, hem zal Ik steunen, 
hij is mijn uitverkorene, in hem vind Ik vreugde, 
Ik heb hem met mijn geest vervuld. 
Hij zal alle volken het recht doen kennen. 
Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, 
hij roept niet luidkeels in het openbaar; 
het geknakte riet breekt hij niet af, 
de kwijnende vlam zal hij niet doven. 
Het recht zal hij zuiver doen kennen. 



Hij zal niet uitdoven en niet breken 
tot hij op aarde het recht heeft gevestigd; 
de eilanden zien naar zijn onderricht uit. 
Dit zegt God, de HEER, 
die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, 
die de aarde heeft uitgespreid 
met alles wat zij voortbrengt, 
die de mensen op aarde levensadem geeft, 
en levensgeest aan allen die daar verkeren: 
In gerechtigheid heb Ik, de HEER, jou geroepen. 
Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, 
Ik neem je in dienst voor mijn verbond met het volk 
en maak je tot een licht voor alle volken, 
om blinden de ogen te openen, 
om gevangenen te bevrijden uit de kerker, 
wie in het duister zitten uit de gevangenis. 
Ik ben de HEER, dat is mijn naam. 
Ik deel mijn majesteit niet met een ander, 
noch de lof die Mij toekomt met een beeld. 
Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld 
en Ik kondig jullie nieuwe dingen aan, 
nog voor ze ontkiemen zal Ik ze openbaren. 

Zingen  Psalm 89: 1 en 9 
1. Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 

9. Oudtijds hebt Gij, o Heer, uw hoge plan ontvouwd, 
aan mensen naar uw hart uw woorden toevertrouwd: 
Met hulp heb Ik omkleed, met heil heb Ik omgeven 
de koninklijke held, uit al het volk verheven, 
David mijn trouwe knecht, die Ik heb uitverkoren, 
die Ik met olie zalf, hem zal het rijk behoren. 

Lezen   Matteüs 3: 13-17 
Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te 
worden. Johannes probeerde Hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door U ge-
doopt moeten worden, en dan komt U naar mij?’ Maar Jezus antwoordde: ‘Toch moet je 
het doen, want zo dienen wij de gerechtigheid geheel en al tot vervulling te brengen.’ Toen 
deed Johannes het. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de 
hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem 
neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik 
vreugde.’ 

Zingen  Lied 524 
1. Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan, 
stroomt aller wereld water daarin samen. 
Noach en Mozes, Jona en Naäman 
moedigen U vanaf de oever aan. 

2. Gij wilt niet als een onbeschreven blad 
veraf staan van ons volgekladderd leven; 
ons leven wordt U op het lijf geschreven, 
Gij stapt in onze dood als waterbad. 



3. Dit is uw glorieuze ondergang; 
de niet te peilen afgrond van uw liefde 
houdt alle dreiging van de waterdiepte, 
het monster van de oervloed in bedwang. 

4. Gij rijst uit onze dood en van omhoog 
klinkt er een stem: ‘Mijn Zoon, mijn diepste vreugde’. 
En eindelijk kan Noachs duif haar vleugels 
dichtvouwen; zie, de aarde is weer droog. 

5. Lief Lam van God, zo smetteloos, zo rein, 
in ons gedompeld, één van ons geworden, 
Gij roept de hele schepping tot de orde 
van zaligheid. De zee zal niet meer zijn. 

Uitleg en verkondiging 

Muzikaal intermezzo 

In memoriam Marty Kroon 

Gebeden 

Aankondiging collecte  
Kinderen komen terug uit de Oppas  

Slotlied   Lied 675 
1. Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

2. Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

Wegzending en zegen Zingen ‘Amen’ 


