Orde van dienst
op 9 januari 2022 aanvang 10:00 uur
in de Hoeksteen
DOOP van Jezus zondag na Epifanie
Voorganger: Ds. Atze Landman
Organist: Egbert van Goor
Koortje
DIENST der VOORBEREIDING
- Orgelspel / binnenkomst / afkondigingen
- AANVANGSLIED (staande): LB 321. 1, 2, 6 en 7
(Niet als een storm, niet als ….)
1. Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.
2. Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond –
zo is het koninkrijk Gods.
6. Niet
niet
hier
hier

in het graf van voorbij,
in een tempel van dromen,
in ons midden is Hij,
in de schaduw der hoop.

7. Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.
- Stilte - Groet, bemoediging en drempelgebed - in beurtspraak
v.:
G.:
v.:
G.:
v.:
G.:
v.:
G.:
A.:

De Heer zij met u (Richt 6.12 en Luc 1.28)
ZIJN GEEST OOK MET U
Onze hulp is de Naam van de Heer, (Psalm 121. 2)
SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE
Gij, schepper van nieuw leven
UIT WATER EN UIT GEEST (Joh 3.5)
…
Zo bidden wij: Heer, spreek dan tot ons uw Woord
EN UW GEMEENTE HOORT! (uit LB 317.1)
AMEN
(de gemeente gaat zitten)
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- Toelichting op orde van dienst voor deze zondag …
- ZINGEN: LB 538. 1, 2 en 4 (Een mens te zijn op aarde …)
1. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die ’t ons heeft voorgedaan.
2. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.
4. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.
- Kyriëgebed om de nood in de wereld
- Glorialied: LB 356. 1, 2, 6 en 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.
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.
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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.
DIENST van het WOORD
- Eerste schriftlezing: Jesaja 30. 19 – 26
19Volk

van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten.
Want hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt, hij zal antwoorden zodra hij je
hoort. 20De Heer zal jullie brood geven in de benauwenis en water in de nood. Hij
die jullie onderricht gaf, zal zich niet langer verbergen. Met eigen ogen zul je je
leermeester zien, 21met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen: ‘Dit is
de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links.’ 22Dan zullen
jullie je met zilver overtrokken beelden en je vergulde godenbeelden als onrein
beschouwen. ‘Eruit!’ zul je tegen ze zeggen, zoals je een vrouw wegstuurt die
ongesteld is.
23Dan zal hij regen geven voor het zaad waarmee je het land hebt ingezaaid. Alles
wat het land voortbrengt zal mals en voedzaam zijn. Op die dag zullen je kudden
op uitgestrekte weidegronden grazen. 24De runderen en ezels die het land
bewerken, krijgen voer dat verrijkt is met zuring, nadat het met vork en zeef is
gewand. 25Op de dag van het bloedbad, wanneer de torens vallen, zullen er beken
en waterstromen neervloeien van iedere hoge berg en van elke heuvel die zich
verheft. 26Dan is het licht van de maan als het licht van de zon, en het zonlicht
wordt verzevenvoudigd, als het licht van zeven dagen tegelijk. Op die dag verbindt
de HEER de wond van zijn volk en geneest hij de striemen die het zijn toegebracht.
- LIED: LB 456b. 1, 2, 4 en 6 (Kwam van Godswege …)
1. Kwam van Godswege
een man in ons bestaan,
een stem om te getuigen,
Johannes was zijn naam.
Man van Godswege,
Johannes was zijn naam.
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2. Zo staat geschreven:
de heuvel moet geslecht,
geen kwaad mag zijn bedreven,
maak alle paden recht.
Zo staat geschreven:
maak alle paden recht.
4. ‘Dat wij omkeren,
verlaten ons domein,
beleven ’t woord des Heren
en niet weerbarstig zijn.
Dat wij omkeren
en niet weerbarstig zijn.’
6. ‘Deel met elkander
het brood van alledag,
opdat in u de ander
Gods heil aanschouwen mag.
Deel met elkander
het brood van deze dag.’
Tweede schriftlezing: uit Lucas 3. 10 – 22 (15 – 20)
10De

mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’ 11Hij antwoordde: ‘Wie twee
stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet
hetzelfde doen.’ 12Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen
hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ 13Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat
jullie is opgedragen.’ 14Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij
doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten
omkopen, neem genoegen met je soldij.’
15Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de
messias was, 16maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt
iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn
sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; 17hij
houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal hij
bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’
18Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het
goede nieuws. 19Maar de tetrarch Herodes, die door Johannes was terechtgewezen in
verband met Herodias, de vrouw van zijn broer, en vanwege al zijn andere wandaden,
20voegde aan alle slechte dingen die hij had gedaan nog toe dat hij Johannes opsloot
in de gevangenis.
21Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden
was, werd de hemel geopend 22en daalde de heilige Geest in de gedaante van een
duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in
jou vind ik vreugde.’
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- LIED: LB 526. 1 en 2 (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.
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.
- Prediking
- Instrumentaal intermezzo
- LIED: LB 346: 1, 2, (3 – 6 gelezen) en 7 en 8 (voorgezongen) (Roept God
een mens tot leven, …)
1. Roept God een mens tot leven,
wie weet waarom en hoe,
hij moet zichzelf prijsgeven,
hij leeft ten dode toe.
2. Gods woord roept door de tijden
zijn volk en grijpt het aan.
Hij doet het uitgeleide
het moet de zee ingaan.
3. Geroepen en verzameld
uit dood en slavernij,
gedoopt in woord en water:
dat volk van God zijn wij.
4. Wij werden nieuw geboren
toen de mens Jezus kwam,
die als een slaaf de zonde
der wereld op zich nam.
5. Met Hem in geest en water
tot zoon van God gewijd,
zijn wij met Hem begraven,
verrezen voor altijd.
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6. Gestorven voor de zonde,
in Jezus’ bloed vereend
en met elkaar verbonden,
levend voor God alleen.
7. Wie Jezus’ kelk wil drinken,
zijn doop wil ondergaan,
zal in de dood verzinken
en uit die dood opstaan.
8. Hij zal zijn leven geven,
hij maakt zichzelf tot brood –
hij sterft en ander͜en leven,
hij overleeft de dood.
- Gebeden
- ZINGEN: slotlied: LB 351 (In U zijn wij begrepen …)
1. In U zijn wij begrepen,
in U zijn wij gedoopt.
Uw dood werd ons ten teken,
uw leven onze hoop.
Nu weten wij voorgoed:
Gij zult ons nooit begeven,
uw lichaam is ons leven,
uw offer is ons bloed.
2. Wij zijn in U begraven,
wij staan met U rechtop.
Wij zijn niet langer slaven,
maar kinderen van God.
Een wereld zijn wij oud,
maar nieuw als deze morgen,
geboren ongeborgen,
verloren tot behoud.
3. De dood van één voor allen
werd vruchtbaar in de tijd,
het zaaizaad is gevallen,
het loopt op oogsten uit.
De zondvloed is voorbij,
ziedaar de nieuwe oever,
een duif koert in het lover,
dit is de overzij.
- Op-weg-zending en zegen
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