
Liturgie voor de eerste zondag na Epifanie. 
9 januari 2022. 11 uur Ten Post. 

 
Afkondigingen. 

 
Voorbereiding. 
 
Luisteren. Psalm 100: 1,2,3, en 4. (Juich Gode toe, bazuin) 
 https://www.youtube.com/watch?v=yDBsmOuVEp4 
 

Juicht Gode toe, bazuin en zing 
treedt nader tot gij Hem omringt 
Gij aard' alom, zijn rijksdomein 
zult voor de Heer dienstvaardig zijn 
 
Roept uit met blijdschap: God is Hij 
Hij schiep ons, Hem behoren wij 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt 
 
Treedt statig binnen door de poort 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn woord 
Heft hier voor God uw lofzang aan 
Gebenedijdt zijn grote naam 
 
Want God is overstelpend goed 
die ons in vrede wonen doet 
Zijn goedheid is als morgendauw 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw 

 
Stil gebed. 
 
Aanvangswoord. 
 
Gebed.  
 
Luisteren. Psalm 68: 7 en 12. (God zij geprezen met ontzag) 
 https://www.youtube.com/watch?v=X2ZPeGZ3wdQ 
 

God zij geprezen met ontzag, 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
Zijn naam is onze vrede, 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen, 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Here Here doet alleen, 
ons aan de dood ontkomen. 
 
Gij mogendheden, zing een lied, 
zing Hem die koninklijk gebiedt, 
hier en in alle landen, 
Hij heft Zijn stem, een stem van macht, 
Uw sterkte zij Hem toegebracht, 

https://www.youtube.com/watch?v=yDBsmOuVEp4
https://www.youtube.com/watch?v=X2ZPeGZ3wdQ
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strek tot Hem uit Uw handen. 
Zijn heerlijkheid en hoog bevel, 
staan wakend over Israël, 
geen wankeling gedogend. 
Doorluchtig is Uw majesteit, 
geef aan Uw volk standvastigheid, 
o Here God hoogmogend. 

 

Dienst van het Woord. 
 
Gebed bij de opening van het Woord. 
 
Lezing. Jesaja 42: 1-9  
 

1Hier 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. 
2Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, 
hij roept niet luidkeels in het openbaar; 
3het geknakte riet breekt hij niet af, 
de kwijnende vlam zal hij niet doven. 
Het recht zal hij zuiver doen kennen. 
4Hij zal niet uitdoven en niet breken 
tot hij op aarde het recht heeft gevestigd; 
de eilanden zien naar zijn onderricht uit. 
5Dit 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: 
6In 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, 
7om blinden de ogen te openen, 
om gevangenen te bevrijden uit de kerker, 
wie in het duister zitten uit de gevangenis. 
8Ik ben de HEER, dat is mijn naam. 
Ik deel mijn majesteit niet met een ander, 
noch de lof die Mij toekomt met een beeld. 
9Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld 
en Ik kondig jullie nieuwe dingen aan, 
nog voor ze ontkiemen zal Ik ze openbaren. 

 
 
 
Luisteren. Lied 316. (Het woord dat u ten leven riep) 
 https://www.youtube.com/watch?v=L-w4riOtWXg 

 
1. Het woord dat u ten leven riep 
is niet te hoog, is niet te diep 
voor mensen die 't zo traag beamen. 
Het is een teken in uw hand, 
een licht dat in uw ogen brandt. 

https://www.youtube.com/watch?v=L-w4riOtWXg
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Het roept u dag aan dag bij name. 
 
2. Het is niet aan de overzij. 
Wat zegt gij dan: wie zal voor mij 
de wijde oceaan bevaren, 
wie brengt van d' overkant der zee 
de schat der diepe wijsheid mee, 
die 's levens raadsel kan verklaren? 
 
3. Het is ook in de hemel niet, 
hoe vaak gij ook naar boven ziet 
en droomt van bovenaardse streken. 
Wat gij ook in de sterren leest, 
alleen de Geest beroert de geest, 
alleen het woord kan 't hart toespreken. 
 
4. Het woord van liefde, vrede en recht 
is in uw eigen mond gelegd, 
is in uw eigen hart geschreven. 
Rondom u klinkt de stem van God: 
vrijspraak, vertroosting en gebod, 
vlak vóór u ligt de weg ten leven. 

 
Lezing. Johannes 1: 19-34. Getuigenissen.  

 

19Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en 
Levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent u?’ 20Hij gaf zonder aarzelen 
antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de messias.’ 21Toen 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?’ 23Hij 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, 27hij die 
na mij komt – ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te 
maken.’ 28Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes 
doopte. 29De 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. 30Hij is het over wie ik zei: “Na mij komt 
iemand die meer is dan ik, want Hij was er vóór mij.” 31Ook ik wist niet wie Hij was, maar ik 
kwam met water dopen opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden.’ 32En Johannes 
getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en Hij bleef op Hem 
rusten. 33Nog 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.” 34En dat heb ik gezien, en ik getuig dat 
Hij de Zoon van God is.’ 

 
Luisteren. Lied 538: 1 en 4. (Een mens te zijn op aarde) 

https://www.youtube.com/watch?v=N8ZDrvpdJ38 
 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=N8ZDrvpdJ38
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en net als Jezus worden 
die 't ons heeft voorgedaan. 
 
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. 

 
Verkondiging. 
 
Luisteren. For the Beauty of the Earth - J. Rutter - Chr. Jongerenkoor Jigdaljahu. 

https://www.youtube.com/watch?v=qRh2ZcxddtA&list=PL1KQg60Xl1zjAkWOu7PS5i171qG
OpxARX 
 

 
For the beauty of the earth, 
For the beauty of the skies, 
For the love which from our birth, 
Over and around us lies, 
Lord of all, to Thee we raise 
This our joyful hymn of praise. 
 
For the beauty of each hour, 
Of the day, and of the night, 
Hill and vale and tree and flow'r 
Sun and moon and stars of light, 
Lord of all, to Thee we raise 
This our joyful hymn of praise. 
 
For the joy of human love, 
Brother, sister, parent, child, 
Friends on earth and friends above, 
For all gentle thoughts and mild, 
Lord of all, to Thee we raise 
This our joyful hymn of praise. 
 
For each perfect gift of Thine, 
To our race so freely given, 
Graces human and divine, 
Flow'rs of earth and buds of heav'n, 
Lord of all, to Thee we raise 
This our joyful hymn of praise. 
 

Vertaling:  
Voor de schoonheid van de aarde, 
Voor de schoonheid van het heelal, 
Voor de liefde die vanaf onze geboorte, 
Over en om ons leven ligt, 
Heer van alles, tot U verheffen wij 
ons vreugdevolle lied. 
 
Voor de schoonheid van elk uur 
Van de dag en de nacht, 
Berg en dal en boom en bloem, 
Zon en maan en sterrenpracht, 
Heer van alles, tot U verheffen wij 
ons vreugdevolle lied. 
 
Voor de vreugde van menselijke liefde, 
Broer, zus, ouder, kind, 
Vrienden op aarde en vrienden 
hierboven, 
Voor alle tere en milde gedachten, 
Heer van alles, tot U verheffen wij 
ons vreugdevolle lied. 
 
Voor elk perfect geschenk van U, 
Zo genadig aan ons mensen gegeven, 
voor de bloemen op de aarde  
en het hele firmament. 
Heer van alles, tot U verheffen wij 
ons vreugdevolle lied. 

 

Dienst van het antwoord. 
 
Dankgebed, voorbeden, onze Vader (nieuwe woorden) 
 
Collecte. 
 
Slotlied. Lied 416: 1,2 en 4. 
 https://www.youtube.com/watch?v=9Cxcqu3U5Hc 

https://www.youtube.com/watch?v=qRh2ZcxddtA&list=PL1KQg60Xl1zjAkWOu7PS5i171qGOpxARX
https://www.youtube.com/watch?v=qRh2ZcxddtA&list=PL1KQg60Xl1zjAkWOu7PS5i171qGOpxARX
https://www.youtube.com/watch?v=9Cxcqu3U5Hc
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1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou Zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in Zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

 
Zegen. 


