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3e zondag na Epifanie 

 

Voorganger: ds. W. Tinga 

 

DE DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 

Begroeting en mededelingen door de kerkenraad 

 

Intochtslied: Psalm 85:1,3 

Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer, 

in Jakobs harde lot bracht Gij een keer. 

De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan. 

Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan. 

 

Of blijft uw wrevel tegen ons gericht, 

verbergt Gij steeds uw god'lijk aangezicht? 

Voert Gij uw volk dan nooit tot leven weer 

opdat het zich in U verblijde, Heer? 

 

Bemoediging en drempelgebed 

 

Antwoordlied: Psalm 85:4 

Toon ons uw heil en goedertierenheid; 

ik ben o God tot luisteren bereid. 

Gij zijt het die uw volk van vrede spreekt, 

tenzij het dwaas is en de trouw verbreekt. 

 

Kyriëgebed 

 

Glorialied: Lied 868:1,2,4 

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 

Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 

Komt allen saam, 

psalmzingt de heilige naam, 

looft al wat ademt de Here. 

 

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 

heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven. 

Hij die u leidt, 

zodat uw hart zich verblijdt, 

Hij heeft zijn woord u gegeven. 

 

Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 

lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 

Denk elke dag 

aan wat zijn almacht vermag, 

die u met liefde bejegent. 

 

 

 

  



DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

 

Gebed van de zondag 

 

Eerste lezing: OT Jesaja 42:1-9 

42 1 Hier is mijn dienaar, hem zal Ik steunen, 

hij is mijn uitverkorene, in hem vind Ik vreugde, 

Ik heb hem met mijn geest vervuld. 

Hij zal alle volken het recht doen kennen. 

2 Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, 

hij roept niet luidkeels in het openbaar; 

3 het geknakte riet breekt hij niet af, 

de kwijnende vlam zal hij niet doven. 

Het recht zal hij zuiver doen kennen. 

4 Hij zal niet uitdoven en niet breken 

tot hij op aarde het recht heeft gevestigd; 

de eilanden zien naar zijn onderricht uit. 

5 Dit zegt God, de HEER, 

die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, 

die de aarde heeft uitgespreid 

met alles wat zij voortbrengt, 

die de mensen op aarde levensadem geeft, 

en levensgeest aan allen die daar verkeren: 

6 In gerechtigheid heb Ik, de HEER, jou geroepen. 

Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, 

Ik neem je in dienst voor mijn verbond met het volk 

en maak je tot een licht voor alle volken, 

7 om blinden de ogen te openen, 

om gevangenen te bevrijden uit de kerker, 

wie in het duister zitten uit de gevangenis. 

8 Ik ben de HEER, dat is mijn naam. 

Ik deel mijn majesteit niet met een ander, 

noch de lof die Mij toekomt met een beeld. 

9 Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld 

en Ik kondig jullie nieuwe dingen aan, 

nog voor ze ontkiemen zal Ik ze openbaren. 

 

Zingen: Lied 459:1,3,6,7 

1. Ik breng een rechter aan het licht, 

zo spreekt de Heer, en zijn gericht 

zal over alle volken gaan, 

de tirannie heeft afgedaan. 

 

3. Hij is geen schreeuwer in de straat, 

geen holle klank, geen potentaat, 

de roep van zijn verlossend woord 

wordt in het verste land gehoord. 

 

6. Hij is het eerste morgenlicht, 

de blinde ziet een vergezicht, 

de dove hoort een nieuw geluid, 

de aangeklaagde gaat vrijuit. 

 

 



7. De vorst der vorsten is een knecht, 

de volken komen tot hun recht, 

vrijheid en vrede eren hem 

die t hart is van Jeruzalem. 

 

Tweede lezing: NT Johannes 1:19-51 

Getuigenissen 

19 Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en 

Levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent u?’ 20 Hij gaf zonder 

aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de messias.’ 21 Toen vroegen ze 

hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’ 

‘Nee,’ antwoordde hij. 22 ‘Maar wie bent u dan?’ vroegen ze hem. ‘Wij moeten 

antwoord kunnen geven aan degenen die ons gestuurd hebben – wie zegt u zelf dat u 

bent?’ 23 Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de 

Heer,” zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’ 24De afgevaardigden die uit de kring van 

de farizeeën kwamen, 25vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan, als u niet de messias 

bent, en ook niet Elia of de profeet?’ 26‘Ik doop met water,’ antwoordde Johannes. 

‘Maar in uw midden is iemand die u niet kent, 27 Hij die na mij komt – ik ben het niet 

eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.’ 28 Dit gebeurde in Betanië, 

aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. 

29 De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van 

God, dat de zonde van de wereld wegneemt. 30 Hij is het over wie ik zei: “Na mij 

komt iemand die meer is dan ik, want Hij was er vóór mij.” 31 Ook ik wist niet wie 

Hij was, maar ik kwam met water dopen opdat Hij aan Israël geopenbaard zou 

worden.’ 32 En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien 

neerdalen, en Hij bleef op Hem rusten. 33 Nog wist ik niet wie Hij was, maar Hij die 

mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de 

Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige 

Geest.” 34 En dat heb ik gezien, en ik getuig dat Hij de Zoon van God is.’ 

35 De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. 36 Toen hij 

Jezus voorbij zag komen, zei hij: ‘Daar is het lam van God.’ 37 De twee leerlingen 

hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. 38 Jezus draaide zich om, en toen Hij 

zag dat ze Hem volgden, zei Hij: ‘Wat zoeken jullie?’ ‘Rabbi,’ zeiden zij tegen Hem 

(dat is in onze taal ‘meester’), ‘waar verblijft U?’ 39 Hij zei: ‘Kom maar mee, dan zul 

je het zien.’ Ze gingen met Hem mee en zagen waar Hij onderdak had gevonden. Het 

was ongeveer twee uur voor zonsondergang, en ze bleven die dag bij Hem. 

40 Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was 

Andreas, de broer van Simon Petrus. 41 Meteen zocht hij zijn broer Simon op, en hij 

zei tegen hem: ‘Wij hebben de messias gevonden,’ (dat is Christus, ‘gezalfde’) 42 en 

hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei: ‘Jij bent Simon, de zoon van 

Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten.’ (Dat is Petrus, ‘rots’.) 

43 De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan. Hij zocht Filippus op en zei 

tegen hem: ‘Volg Mij.’ 44 Filippus kwam uit Betsaïda, uit dezelfde stad als Andreas 

en Petrus. 45 Hij zocht Natanaël op en zei tegen hem: ‘We hebben de man gevonden 

over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten hebben 

gesproken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!’ 46 ‘Uit Nazaret?’ zei Natanaël. 

‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’ ‘Ga zelf maar kijken,’ zei Filippus. 47 Jezus 

zag Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder 

bedrog.’ 48 ‘Waar kent U mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus antwoordde: ‘Ik had je al 

gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.’ 49 ‘Rabbi,’ zei 

Natanaël, ‘U bent de Zoon van God, U bent de koning van Israël!’ 50Jezus vroeg: 

‘Geloof je omdat Ik tegen je zei dat Ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog 

grotere dingen zien.’ 51 ‘Werkelijk, Ik verzeker jullie,’ voegde Hij eraan toe, ‘jullie 



zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen 

naar de Mensenzoon.’ 

 

Zingen: Lied 837:1,4 

Iedereen zoekt U, jong en oud 

Speurend langs allerlei wegen 

Kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd 

Meester, waar kom ik U tegen? 

Eens vindt U ons, bij dag en nacht 

Moe van onszelf en zonder kracht 

Dorstend naar liefde en zegen. 

 

Koning, uw rijk is zo nabij 

Open mijn ogen en oren 

Onrustig is mijn hart in mij, 

Totdat het nieuw wordt geboren. 

Daarom zoekt U elk mensenkind. 

Zoek, herder, mij, opdat ik vind 

En steeds meer bij U zal horen. 

 

Uitleg/Verkondiging 

 

Orgelspel 

 

Zingen: Lied 835 

Jezus, ga ons voor 

deze wereld door, 

en U volgend op uw schreden 

gaan wij moedig met U mede. 

Leid ons aan uw hand 

naar het vaderland. 

 

Valt de weg ons lang, 

zijn wij klein en bang, 

sterk ons, Heer, om zonder klagen 

achter U ons kruis te dragen. 

Waar Gij voor ons tradt, 

is het rechte pad. 

 

Krimpt ons angstig hart 

onder eigen smart, 

moet het met de ander lijden, 

Jezus, geef ons kracht tot beide. 

Wees Gij zelf het licht 

dat ons troost en richt. 

 

In de woestenij, 

Heer, blijf ons nabij 

met uw troost en met uw zegen 

tot aan 't eind van onze wegen. 

Leid ons op uw tijd 

in uw heerlijkheid. 

 

 



DIENST DER GEBEDEN 

 

Danken, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Inzameling der gaven 

 1e Kerk in Actie – Missionair werk 

 2e Eigen kerk 

 

Slotlied: Lied 905:1,3,4 

Wie zich door God alleen laat leiden 

enkel van Hem zijn heil verwacht, 

weet Hem nabij, ook in de tijden 

die dreigend zwart zijn als de nacht. 

Want wie op God alleen vertrouwt 

heeft nooit op zand zijn huis gebouwd 

 

Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn 

en leef uw leven opgewekt. 

Laat Gods genade u genoeg zijn, 

die voor u uit zijn sporen trekt. 

Hij is het zelf die ons voorziet; 

wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet 

 

Zing maar en bid, en ga Gods wegen 

doe wat uw hand vindt om te doen. 

Weet dat de hemel zelf u zegent, 

u brengt naar weiden fris en groen. 

Wie zich op God alleen verlaat, 

weet dat Hij altijd met ons gaat 

 

Wegzending en zegen, 

door gemeente beantwoord met een gezongen Amen  


