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Orde voor de viering  

op zondag 10 januari 2021 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 

Thema: ‘De hemel gaat open’ 

Voorganger: ds. M. van ‘t Hof  

Soliste: Marjanne Visscher 

Lector: Kris Dambrink 

Organist: Caroline van der Laan 

 
Muziek 

 

Welkom en afkondigingen 

 

Moment van stilte 

 

Luisteren naar lied 526: 1 (‘Juich voor de koning’) 

1 Juich voor de koning van de Joden, 

buig voor geen dove wereldmacht, 

kniel voor de knecht die Gods geboden 

beluisterd heeft en wel geacht. 

Drie vreemden zochten Hem van verre, 

Herodes hebben zij bespot, 

met goud, met wierook en met mirre 

aanbaden zij de Zoon van God. 

 

Bemoediging en begroeting: 

Vg:   Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 

GM:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

Vg    Die trouw is de eeuwen door 

GM   OP HEM VERTROUWDE ONS VOORGESLACHT 

Vg    en het werd niet beschaamd. 

 

Luisteren naar: lied 526: 2 

2 Hij daalt ootmoedig in het water, 

de vogel Geest komt aangesneld, 

God heeft in Hem zijn welbehagen 

en alle zaligheid gesteld: 

tegen de stroom staat Hij ten teken, 

hier wordt des levens loop gewend, 

het blinde lot gestuwd tot zegen, 

wij zijn tot in de dood gekend. 
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Muzikaal kyriegebed lied 356: 1, 6, 7 (‘O God die uit het water’)  

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. 

 

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. 

Danklied: 482: 1 (‘Er is uit ’s werelds duistere wolken’) 

https://www.youtube.com/watch?v=W_84rLK1RqI             

1 Er is uit ’s werelds duistere wolken 

een groot licht stralend opgegaan – 

wie wonen in het diepste donker, 

zij zullen in het zonlicht staan. 

Glorie aan God, de overwinning 

is ongekend, de vreugde groot; 

de aarde jubelt – hoor ons zingen: 

wij delen in een rijke oogst! 

Gebed 

 

Aansteken Bijbelkaars 

 

Lezing: Marcus 1: 1-11 

https://www.youtube.com/watch?v=W_84rLK1RqI
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Luisteren naar Lied 516: 1, 3 (‘Van ’t vroeg-licht van de dageraad’)  

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. 

 

3 Het hemels lam stond wit en licht 

in ’t zuiver water opgericht. 

Met onze schuld heeft Hij gestaan 

als dopeling in de Jordaan. 

 

Uitleg 

 

Luisteren naar lied 523: 1, 2 en 3 (‘Christus ging als eerste’) 

1 Christus ging als eerste 

waar het water stond, 

waar de diepte heerste 

schiep Hij vaste grond. 

 

2 Christus trok als eerste 

door de doodsjordaan, 

wat als scheiding heerste 

kan niet meer bestaan. 

 

3 Christus staat als eerste 

voor Gods aangezicht, 

waar de doodsnacht heerste 

wenkt en lacht het licht. 

 

Gebeden 

 

Slotlied: 524: 1, 2, 3, 4 (‘Nu Gij de doop ontvangt’) 

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. 
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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. 

 

Zegen die met het 5de couplet wordt beantwoord 

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. 

 


