
Opzet voor de dienst op 10 januari 2021 in de Koepelkerk   
Voorganger : Ds.  G. Olde 
Ouderl.v.dienst: K. Oosterkamp 
Organist : Sander ter Veen 
Bloemverzorging kerk: Greet Pranger 
Thema: Jezus, gedoopt en gezegend 
Gebeden: mw. Jenneke- van Delden- Pelikaan 
 
 
 
Orgelspel                        
Welkom/ mededelingen ouderling van dienst 
  
Zingen: Psalm/ NLB  139: 1 en 3 
 
1.Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 
 

3.Waar zou ik vluchten voor uw Geest? 
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd. 
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt 
zo dichtbij met uw majesteit, 
zo ver en zo met mij verbonden: 
Hoe kan ik uw geheim doorgronden? 

 
Stil gebed, aanvangswoord en groet 
Uit de gemeente - mededelingen 
 
 
Gebed 
 
 
Richtlijn ten leven: lezing van het grote gebod, Matteus 22: 36- 40 
36‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ 37Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, 
uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38Dat is 
het grootste en eerste gebod. 39Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als 
uzelf. 40Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de 
Profeten staat.’ 
 
 
We luisteren naar het kinderlied:  Je bent bijzonder  
 
 
 



Lezing  Jesaja 55: 1- 3  en Markus 1: 1- 4 en 7- 13 
 
Hierheen! Hier is water, voor ieder die 
dorst heeft. 
Kom, ook al heb je geen geld. 
Koop hier je voedsel en eet. 
Kom, koop voedsel zonder geld, 
koop wijn en melk zonder betaling. 
2Waarom geld betalen voor iets dat 
geen brood is, 
je loon besteden aan wat niet 
verzadigen kan? 
Luister aandachtig naar mij, 
en je zult ruimschoots te eten hebben 
en genieten van een overvloedig maal. 
3Leen mij je oor en kom bij mij, 
luister, en je zult leven. 

Ik sluit met jullie een eeuwigdurend 
verbond, 
als bevestiging van mijn liefde voor 
David. 
4Hem heb ik aangesteld 
als vorst en heerser over de naties, 
als getuige voor de volken. 
5Ook jij zult een volk ontbieden 
dat je nog niet kende, 
en een volk dat jou nog niet kende 
zal zich haasten om bij je te zijn, 
omwille van de HEER, je God, 
de Heilige van Israël, 
die je deze luister heeft verleend. 

 
 
Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. 
2Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: 
‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. 
3Luid klinkt een stem in de woestijn: 
“Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!”’ 
4Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep 
zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te 
verkrijgen. (…) 7Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik 
ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riemen van zijn 
sandalen los te maken. 8Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen 
met de heilige Geest.’ 
9In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich 
door Johannes te laten dopen. 10Op het moment dat hij uit het water 
omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich 
neerdalen, 11en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou 
vind ik vreugde.’ 
 
 
 
 
 
 
 



We zingen/luisteren naar NLB 687: 2 en 3       (1e couplet: Wij leven van de wind) 
 
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. 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
       Gevolgd door  NLB 524: 1, 2 en 4    (melodie van Ps. 116) 
 
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. 
 
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. 
 
Dank- en voorbeden   
 



Zingen: Evangelisch lied 362: 1, 3 en 4  (oude, bekende melodie) 
 
1.God in ons midden, 
Heer, wij aanbidden, 
met al uw kinderen wereldwijd, 
uw trouw aan mensen, 
uw onbegrensde, 
uw ongekende majesteit. 
 
2.Lam dat de zonden draagt, 
Lam dat de leeuw verjaagt, 
uw wieg een kribbe, uw troon een kruis - 
Gij spreidt geen macht ten toon, 
Gij zijt, o mensenzoon, 
onder een open hemel thuis. 
 
3.Licht van de overkant, 
fakkel die eeuwig brandt, 
o vlam die ons naar Gods land geleidt, 
wie lopen in uw licht, 
zie, over hun gezicht, 
valt al de glans der eeuwigheid. 
 
4.Koning der volken, 
kom op de wolken, 
keer al het kwade ten goede om, 
kom, Lam dat voor ons bloedt, 
kom, licht in overvloed, 
kom spoedig, Here Jezus, kom! 
 
Uitzending en zegen  
 


