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Orde voor de viering  

op zondag 12 januari 2020 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 

THEMA:  ‘VERTROUW  MIJ  MAAR’ 

Voorganger: ds. M. Van ‘t Hof 

Kind v/d zondag: Renske Maat 

Organist: Caroline van der Laan 

 
Welkom en mededelingen  

 

Aanvangspsalm: Psalm 97: 1, 6 

1 Groot koning is de Heer. / Volken bewijs Hem eer, 

breek uit in jubel, aarde / nu Hij de macht aanvaardde. 

De landen wijd en zijd / zijn in zijn naam verblijd. 

Op recht en op gericht / heeft Hij zijn troon gesticht 

in de verborgenheid. 

 

6 Gods heil, Gods glorie staat  / licht als de dageraad 

reeds voor het oog te gloren / van wie Hem toebehoren. 

En vreugde van de Heer / stroomt in hun harten neer. 

Gij die rechtvaardig zijt, / wees in de Heer verblijd. 

Zijn naam zij lof en eer! 

 

Groet: 

Vg.   :  De Heer zij met u 

Gem.: OOK MET JOU ZIJ DE HEER 

 

Gesproken bemoediging (door Vg) 

Zingen: Lied 195 (‘Ere zij de Vader’) (Gem. gaat staan) 

1 Ere zij de Vader en de Zoon 

en de heilige Geest, 

als in den beginne, 

nu en immer 

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 

Amen. 

 

Uitnodigen van alle kinderen  

Kind van de zondag: - steekt bijbelkaars aan 

                              - doet Bijbel open 

                       - leest een gedicht 
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We zingen ‘Samen in het licht’ 
Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. 

Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht. 

 
Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt 

ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 
 

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal. 

(kinderen verlaten de kerkruimte tijdens het zingen van het 3de couplet ) 

 

Gezongen kyriëgebed: Lied 356: 1, 2, 3, 6 en meteen daarna gezongen het 

couplet van GLORIA: couplet 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. 

 

2 O God die uit het water, 

de grote vloed, 

een ark vol leven hebt gered 

en alles was weer goed: 

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. 
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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 om Gods Geest 

 

Lezen:  Jesaja 42: 1-9  

 

Zingen: Evang Liedb, nr 109: 1, 2 (‘Al wie dolend’) 

1 Al wie dolend in het donker 

in de holte van de nacht 

en verlangend naar een wonder 

op de nieuwe morgen wacht. 

Vrijheid wordt aan u verkondigd 

Door een koning zonder macht 

 

2 Onze lasten zal Hij dragen 

onze onmacht totterdood 

geeft als antwoord op ons vragen 

ons zichzelf als levensbrood 

nieuwe vrede zal er dagen 

liefde straalt als morgenrood. 

 

Lezing: Matt 3: 13-17 

Zingen: Lied 524: 1, 2, 3 (‘Nu Gij de doop’) 

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. 
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Uitleg en verkondiging. 

 

Voorspel op en daarna zingen: Evang Liedb, nr 109: 3 en 4 

3 Tot de groten zal Hij spreken 

even weerloos als een lam 

het geknakte riet niet breken 

Hij bewaakt de kleine vlam: 

hoort en ziet het levend teken 

van een God die tot ons kwam. 

 

4 Dor en droog geworden aarde 

die om dauw en regen vraagt 

dode mensen die snakt naar adem 

wereld die om toekomst vraagt. 

Zie mijn zoon, de nieuwe Adam, 

die mijn welbehagen raagt. 

 

Inzameling van de gaven 

Voorbeden. Na elke intentie zingen we: Lied 367e = 

 “HEER ONZE GOD, WIJ BIDDEN U VERHOOR ONS’ 

 Stil gebed, Onze Vader 

 

Slotlied: Lied 516: 1, 2, 3 (‘Van ’t vroeglicht’) 

1 Van ’t vroeglicht van de dageraad 

tot waar de zon weer ondergaat 

zingt elk de koning Christus eer, 

het kind der maagd is onze Heer. 

 

2 De wijze koningen van ver, 

zij volgden de verheven ster, 

zij zijn van licht tot licht gegaan 

en boden God geschenken aan. 

 

3 Het hemels lam stond wit en licht 

in ’t zuiver water opgericht. 

Met onze schuld heeft Hij gestaan 

als dopeling in de Jordaan. 

 

Zegen die wordt beantwoord met: Lied 516: 5 

5 U met de Vader en de Geest, 

o Heer die op het heilig feest 

van heden ons verschenen zijt, 

zij lof en eer in eeuwigheid. 


