
1 

 

ORDE VAN DIENST 
 

De doop van Jezus in de Jordaan 

 

 

Voorganger: ds. Erik de Waard 

Gastvrouw/diaken: Willy Hoekstra 

Lector: Annie Visser 

Organist: Jan van Veldhuizen 

Koster: Theo Schaap 

 

 

15 januari 2023 
 

 

Protestantse gemeente ‘de Graankorrel, ‘s-Graveland 

 

 



2 

 

VOORBEREIDING 
 
Welkom en mededelingen 
 

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. 
 

Zingen: Lied 283 vers 1, 2 en 3 

 

1  In de veelheid van geluiden 

in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 

van het woord, dat ons verblijdt. 
 

2  En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 

 

3  Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 

 

Gebed om ontferming, 
 met lied 367e als responsie 
 

 Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

Zingen: Lied 305 vers 1, 2 en 3 

 

1  Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 

uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht / vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 
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2  Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 

 

3  Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 

 

Inleiding 
 

Orgelspel (kort) 
 

HET WOORD 
 

1e Schriftlezing: Jesaja 42, 1-4 

 

1Hier 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. 
2Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, 
hij roept niet luidkeels in het openbaar; 
3het geknakte riet breekt hij niet af, 
de kwijnende vlam zal hij niet doven. 
Het recht zal hij zuiver doen kennen. 
4Hij zal niet uitdoven en niet breken 

tot hij op aarde het recht heeft gevestigd; 
de eilanden zien naar zijn onderricht uit. 
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Zingen: Lied 459 vers 5, 6 en 7 

 

5  Is hij een lamp die helder schijnt, 
hij dooft de vlam niet die verkwijnt, 
mijn knecht geeft gloed aan het bestaan, 
hij wakkert het geringe aan. 

 

6  Hij is het eerste morgenlicht, 
de blinde ziet een vergezicht, 
de dove hoort een nieuw geluid, 
de aangeklaagde gaat vrijuit. 

 

7  De vorst der vorsten is een knecht, 
de volken komen tot hun recht, 
vrijheid en vrede eren hem 

die ’t hart is van Jeruzalem. 
 

2e Schriftlezing: Matteüs 3, 13-17 

 

13Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door 
Johannes gedoopt te worden. 14Johannes probeerde Hem tegen te 
houden met de woorden: ‘Ik zou door U gedoopt moeten worden, 
en dan komt U naar mij?’ 15Maar Jezus antwoordde: ‘Toch moet 
je het doen, want zo dienen wij de gerechtigheid geheel en al tot 
vervulling te brengen.’ Toen deed Johannes het. 
16Zodra 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. 17En uit de hemel klonk een 
stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’ 

 

Zingen: Lied 687 vers 1, 2 en 3 

 

1  Wij leven van de wind 

die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult 
waar knieën zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 

en opstijgt God ten lof. 
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2  Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 

 

3  Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zeg en zing het voort, 
geef uit met gulle hand 

dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 

 

Een uitleg 
 

HET ANTWOORD 
 

Orgelspel 
 

Zingen: Lied 528 vers 1 t/m 5 (voorganger coupletten en allen refrein) 
 

1  Omdat Hij niet ver wou zijn 

is de Heer gekomen. 
Midden in wat mensen zijn 

heeft Hij willen wonen. 
Refrein 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 

2  Overal nabij is Hij 
menselijk allerwegen. 
Maar geen mens herkent Hem, Hij 
wordt gewoon verzwegen. 
Refrein 
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3  God van God en licht van licht, 
aller dingen hoeder, 
heeft een menselijk gezicht, 
aller mensen broeder. 
Refrein 

 

4  Wil daarom elkander doen 

alle goeds geduldig. 
Wees elkaar om zijnentwil 
niets dan liefde schuldig. 
Refrein 

 

5  Wees verheugd, van zorgen vrij: 
God die wij aanbidden 

is ons rakelings nabij, 
wonend in ons midden. 
Refrein 

 

Gebeden 
 

Collecte 
 

De opbrengst van de eerste collecte is vandaag bestemd voor 
het PKN project Ondersteuning Gemeenten. De tweede collecte 
is bestemd voor de kerk. 
 

In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief op 
allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van 
diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met een 
uitgebreid trainingsaanbod helpt de Protestantse Kerk zowel 
professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te 
doen. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun 
kennis, doen ze ideeën op en wisselen ervaringen uit.  
Zo kunnen ze toegerust aan de slag.  
Met uw bijdrage ontwikkelt de Protestantse Kerk nieuwe 
trainingen om ambtsdragers te ondersteunen in hun werk voor 
de plaatselijk gemeente. Van harte aanbevolen! 
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WEGZENDING EN ZEGEN 
 

Zingen: Slotlied 686 vers 1, 2 en 3 

 

1  De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend 

herbouwt wat is vernield 

maakt één wat is verdeeld. 
 

2  Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 

in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 

en schenkt ons aan elkaar. 
 

3  De Geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 

dat Hij ons in de Zoon 

doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 

 

Zegen,  
 beantwoord met driemaal ‘Amen’ 
 

 

 

�� 
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Uw bijdrage aan de 1e collecte kunt u ook overmaken naar: 
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel  
te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Ondersteuning Gemeenten’. 
 

Uw bijdrage aan de 2e collecte kunt u ook overmaken naar:  
NL14INGB0000524441 t.n.v. Prot. Gemeente de Graankorrel  
te ’s-Graveland, o.v.v. ‘dienst 15 januari’. 

 


