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     ORDE VAN DE DIENST OP ZONDAG 9 JANUARI 2022 
In de Goede Herderkerk om 10.00 uur 

        
                      THEMA:  ‘WAT IS JOUW ANTWOORD?’’ 
 

Voorganger: Ds. Theo van ‘t Hof 
Organist    : Bram van der Schoot 

Lector       :  Kees van Kempen 
Muziek 
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Woord van welkom en afkondigingen 
 
Luisteren naar aanvangspsalm: 66: 1, 2 
 
1 Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel de aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit. 
 

2 Kom, zie nu de geduchte werken 
die God aan mensen heeft gedaan: 
Hij stelde aan de wateren perken, 
droogvoets zijn zij erdoor gegaan. 
Laat zich ons hart in Hem verblijden: 
God houdt de volken in het oog. 
Zijn rijk is over alle tijden. 
Gij trotsen, draag het hart niet hoog. 

Bemoediging:  
 
Vg  Helpen doet de Heer onze God 
      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
      Die trouw blijft over grenzen heen 
      DIE NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS 
 
Luisteren naar lied 66a (‘Jubilate Deo’). Graag tweemaal spelen. 
Jubilate Deo, 
jubilate Deo. 
Alleluia. 
 
(Uitleg bloemschikking) 
 
Kyriegebed: =Lied 772 (‘Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien’) 
https://www.youtube.com/watch?v=yIkAltq8oAs 
 
1 Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien 
hoe Gods nieuwe wereld zal zijn. 
De doornstruik maakt plaats voor een groene cipres, 
en de wolf legt zich neer naast het lam, het lam, 
de wolf legt zich neer naast het lam. 
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2 Dan zingen de bergen en heuvels het uit, 
de volkeren leven in vrede. 
De aarde is vol van de kennis van God, 
zo vol als met water de zee, de zee, 
zo vol als met water de zee. 
 
3 Toch worden de zwakken nog steeds onderdrukt, 
en ouders en kinderen strijden. 
De aarde is ziek door de schuld van uw volk, 
en de doornstruik verovert het land, het land, 
de doornstruik verovert het land. 
 
4 God, geef dat op aarde gebeurt wat u wilt, 
maak een einde aan onrecht en pijn. 
Dan komt er een wereld van wijsheid en recht, 
waar uw volk gelukkig kan zijn, kan zijn, 
uw volk gelukkig kan zijn. 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Muzikaal gebed: Lied 439: 1 (‘Verwacht de komst des Heren’) 
https://www.youtube.com/watch?v=1Vyoc_nDRJw 
Verwacht de komst des Heren, 
o mens, bereid u voor: 
reeds breekt in deze wereld 
het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 
 
Aansteken Bijbelkaars 
 
Eerste lezing: Jesaja 42: 1 t/m 4 
 
Luisteren naar nr. 105 (‘O volk, verdwaald, verloren’) uit Zingende geze-gend: 1, 3 
Melodie = Lied 440 (‘Ga, stillen in den lande’) 
 
1)O volk, verdwaald, verloren, 
   Vrees niet, ziehier: uw Knecht! 
   God heeft Hem uitverkoren, 
   Zijn Geest op Hem gelegd. 
   Hij, die de volken richt. 
   Hij roept niet uitgelaten. 
   Hij schreeuwt niet langs de straten 
 — Zijn stem is als het licht. 

3) Zo zegt uw God, de Here 
    die aard en hemel schiep. 
    Hij die de mens formeerde 
    en u tot leven riep: 
    Zie hier. Ik heb Mijn Knecht 
    al bij de hand genomen, 
    in Hem zal tot u komen 
    Mijn liefde en Mijn recht. 

 
Tweede lezing: Johannes 1:19 t/m 34 
 
Luisteren naar: lied 356: 1, 6 en 7 (‘O God, die uit het water’)  
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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. 
Overdenking 
 
Luisteren naar lied 523: 1, 2, 3 (‘Christus ging al 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. 
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN  
 
Aandacht voor inzameling van de gaven 
 
Gebeden: -voorbeden 
        -stil gebed 
  
Luisteren naar het slotlied: Lied 487: 1, 2, 3 (‘Eer zij God’) 
https://www.youtube.com/watch?v=R_pXa76o0do 
 
1 Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in onze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo. 
Gloria in excelsis Deo. 

 
2 Eer zij God die onze Vader 
en die onze koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo. 

 
   3 Lam van God, Gij hebt gedragen 
   alle schuld tot elke prijs, 
   geef in onze levensdagen 
   peis en vreê, kyrieleis. 
   Gloria in excelsis Deo. 
 
Zegen die wordt beantwoord met driemaal ‘Amen’ 


