
1 

 

ORDE VAN DIENST  
 

7 januari 2018  
 

1
e
 zondag na Epifanie 

 
Voorganger: ds. R.F.J. Beltman 

Ouderling: Otto Scholten 
Lector: Otto Scholten 

Diaken: Wijny Braamskamp 
Organist: Hugo de Graaff 

Koster: Jan van Doorn 
 
Verwelkoming en mededelingen 
 
Bemoediging en Groet 
 
Drempelgebed  
 
Lied van de intocht: Lied 100: 1 t/m 4 
 
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.’  

 
3  Treed statig binnen door de poort.  

Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.  
Hef hier voor God uw lofzang aan:  
Gebenedijd zijn grote naam.  

 
4  Want God is overstelpend goed,  

die ons in vrede wonen doet.  
Zijn goedheid is als morgendauw:  
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.  

 
Inleidend woord 
 
Kyrie: smeekgebed 
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Gloria: Lied 518: 1 en 6 
 
1  Hoe helder staat de morgenster, 

en straalt mij tegen van zo ver, 
de luister van mijn leven. 
Kom tot mij, zoon van David, kom, 
mijn koning en mijn bruidegom, 
mijn hart wil ik U geven. 
Lieflijk, / vriendelijk, / schoon en heerlijk, 
zo begeerlijk, / mild in ’t geven, 
stralend, vorstelijk verheven. 

 
6  Laat al het vrolijke geluid, 

van stemmen, van viool en fluit, 
te zijner ere klinken. 
Hij staat voor altijd aan mijn zij. 
Mijn schone liefste is van mij, 
in Hem wil ik verzinken. 
Laat ons / samen / spelen zingen, 
dansen springen / voor de Here, 
die de koning is der ere. 

 
RONDOM DE SCHRIFTEN 
 
Gebed van de zondag 
 
1

e
 Lezing: Jesaja 55: 1-11 

 
1
Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. 

Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk 
zonder betaling. 

2
Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden 

aan wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, en je zult ruimschoots te 
eten hebben en genieten van een overvloedig maal. 

3
Leen mij je oor en kom bij mij, 

luister, en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging 
van mijn liefde voor David. 

4
Hem heb ik aangesteld als vorst en heerser over de 

naties, als getuige voor de volken. 
5
Ook jij zult een volk ontbieden dat je nog niet 

kende, en een volk dat jou nog niet kende zal zich haasten om bij je te zijn, omwille 
van de HEER, je God, de Heilige van Israël, die je deze luister heeft verleend. 

6
Zoek 

de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is. 
7
Laat de goddeloze zijn 

slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij 
terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar 
onze God, die hem ruimhartig zal vergeven. 

8
Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en 

jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. 
9
Want zo hoog als de hemel is 

boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen 
jullie plannen. 

10
Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet 

terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten 
gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – 

11
zo geldt dit ook voor 

het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet 
zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. 
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2
e
 Lezing: Marcus 1: 1-11 

 
1
Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. 

2
Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: ‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij 

zal een weg voor je banen. 
3
Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van 

de Heer gereed, maak recht zijn paden!”’ 
4
Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep 

zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te 
verkrijgen. 

5
Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich 

door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. 
6
Johannes 

droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van 
sprinkhanen en wilde honing. 

7
Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer 

vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de 
riemen van zijn sandalen los te maken. 

8
Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal 

jullie dopen met de heilige Geest.’ 
9
In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich 

door Johannes te laten dopen. 
10

Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, 
zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, 

11
en er 

klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ 
 

Lied 826: 1 t/m 3  
 
1  O Christus, woord der eeuwigheid, 

dat naar ons uitging in de tijd 
en daad werd, mens van hoofd tot voeten, 
wij danken U, God die Gij zijt, 
dat Gij ons menslijk wilt ontmoeten. 

 
2  Hoe hadden wij U ooit verstaan, 

waart Gij niet tot ons uitgegaan, 
o levenswoord van den beginne? 
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan, 
o Christus, treed ons leven binnen. 

 
3  Gij werd een mens, maar zonder eer, 

die in de wereld geen verweer, 
niet heerlijks had voor mensenogen. 
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer 
geef dat wij U herkennen mogen. 

 
Overweging 
 
Lied 753: 1 t/m 6  
 
1  Er is een land van louter licht 

waar heiligen heersers zijn. 
Nooit gaat de gouden dag daar dicht 
in duisternis of pijn. 

 



4 

 

2  Daar is het altijd lentetijd, 
in bloei staat elke plant. 
Alleen de smalle doodszee scheidt 
ons van dat zalig land. 

 
3  Men ziet het veld aan de overkant 

in groene luister staan, 
als Israël ’t beloofde land 
zag over de Jordaan. 

 
4  Maar ach de stervelingen staan 

hier huiverend terzij, 
en durven niet op weg te gaan, 
het duister niet voorbij. 

 
5  Hing niet het wolkendek zo zwart 

van twijfel om ons heen, 
wij zouden ’t land zien van ons hart, 
dat ’t hemels licht bescheen. 

 
6  God, laat ons staan als Mozes hier 

hoog in uw zonneschijn, 
en geen Jordaan, geen doodsrivier 
zal scheiding voor ons zijn. 
 

DE TOEWIJDING 
 
Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed 
Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven 
 
Lied 654: 1, 5 en 6 
 
1  Zing nu de Heer, stem allen in 

met ons die God lofzingen, 
want Hij deed ons van het begin 
verrukkelijke dingen. 
Hij heeft het menselijk geslacht 
in ’t licht geroepen en bedacht 
met louter zegeningen. 

 
5  Heer Jezus, die ons hebt bezocht, 

Gij opgang uit den hoge, 
die onze ziel hebt vrijgekocht, 
dat zij U dienen moge, – 
Gij herder die ’t verlorene zoekt, 
de hemel heeft ons niet vervloekt: 
God is om ons bewogen. 
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6  Zing dan de Heer, stem allen in 
met ons die God lof geven: 
Hij schiep ons voor een nieuw begin, 
hoeveel wij ook misdreven. 
Hij riep ons uit de nacht in ’t licht 
van zijn genadig aangezicht. 
In Christus is ons leven! 

 
Zending en Zegen 
 


