
Orde van dienst voor de kerkdienst op 15 januari 2023 om 11.00 uur in Stedum 
 

Welkom en mededelingen  

 

Intochtslied: Ps 100 : 1, 2 

1. Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 

Treedt nader tot gij Hem omringt, 

gij aard' alom, zijn rijksdomein, 

zult voor den HEER dienstvaardig zijn. 

 

2. 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." 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Samenzang: Ps 100 : 3 

3. Treedt statig binnen door de poort, 

Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 

Heft hier voor God uw lofzang aan: 

Gebenedijd zijn grote naam. 

 

Kyrie en gloria 

 

Samenzang: Ps 100: 4 

4. Want God is overstelpend goed, 

die ons in vrede wonen doet. 

Zijn goedheid is als morgendauw: 

elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

 

Gebed bij de opening van het woord 

 

Schriftlezing: Psalm 139: 1-24 
1Voor de koorleider. Van David, een psalm. 

HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, 
2U weet het als ik zit of sta, 

U doorziet van verre mijn gedachten. 
3Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, 

met al mijn wegen bent U vertrouwd. 
4Geen woord ligt op mijn tong, 

of U, HEER, kent het ten volle. 
5U omsluit mij, van achter en van voren, 

U legt uw hand op mij. 
6Wonderlijk zoals U mij kent, 

het gaat mijn begrip te boven. 
7Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, 

hoe aan uw blikken ontkomen? 



8Klom ik op naar de hemel – U tref ik daar aan, 

lag ik neer in het dodenrijk – U bent daar. 
9Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, 

al ging ik wonen voorbij de verste zee, 
10ook daar zou uw hand mij leiden, 

zou uw rechterhand mij vasthouden. 
11Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken, 

het licht om mij heen veranderen in nacht,’ 
12ook dan zou het duister voor U niet donker zijn – 

de nacht zou oplichten als de dag, 

het duister helder zijn als het licht. 
13U was het die mijn nieren vormde, 

die mij weefde in de buik van mijn moeder. 
14Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, 

wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt. 

Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. 

 

Samenzang: Lied 377: 1, 2, 4 

1. Zoals ik ben, kom ik nabij, 

met niets in handen dan dat Gij 

mij riep en zelf U gaf voor mij  

o Lam van God, ik kom. 

 

2. Zoals ik ben, met al mijn strijd, 

mijn angsten en onzekerheid, 

mijn maskers en mijn ijdelheid  

o Lam van God, ik kom. 

 

4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 

reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 

vervult, verlicht, verwarmt Gij mij  

o Lam van God, ik kom. 

 

Schriftlezing: Mattheüs 3: 13-17 
13Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te 

worden. 14Johannes probeerde Hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door U 

gedoopt moeten worden, en dan komt U naar mij?’ 15Maar Jezus antwoordde: ‘Toch moet je 

het doen, want zo dienen wij de gerechtigheid geheel en al tot vervulling te brengen.’ Toen 

deed Johannes het. 16Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de 

hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde. 17En 

uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’ 

 

Samenzang: Lied 528: 1, 2, 5 

1. Omdat Hij niet ver wou zijn 

is de Heer gekomen. 

Midden in wat mensen zijn 

heeft Hij willen wonen. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 



2. Overal nabij is Hij 

menslijk allerwegen. 

Maar geen mens herkent Hem, Hij 

wordt gewoon verzwegen. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 

5. Weest verheugd, van zorgen vrij: 

God die wij aanbidden 

is ons rakelings nabij, 

wonend in ons midden. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 

Verkondiging 

 

Samenzang: Ps 139: 1, 14 

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. 

 

14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 

toch open voor uw aangezicht. 

Toets mij of niet een weg in mij 

mij schaadt en leidt aan U voorbij. 

O God, houd mij geheel omgeven, 

en leid mij op den weg ten leven. 

 

Dankgebed en voorbede 

 

Collecte:   1.  PKN – ondersteuning gemeenten 

   2. Eigen kerk  

 

Samenzang: Lied 903: 1, 2, 6 

1. Zou ik niet van harte zingen 

Hem die zozeer mij verblijdt? 

Want ik zie in alle dingen 

niets dan zijn genegenheid. 

Is de hartslag van het leven 

niet de liefde van de Heer? 

Liefde draagt hen meer en meer, 

die in dienst van Hem zich geven. 

Alle dingen hebben tijd, 

maar Gods liefde eeuwigheid. 

 

 

 



2. Als een vogel, die zijn tere 

jongen met de vleugels dekt, 

zo houdt over mij de Here 

zijn beschuttende arm gestrekt. 

Alles wendt Hij mij ten goede, 

Hij is bij mij nacht en dag, 

ja, van voor ik 't licht nog zag, 

ben ik veilig in zijn hoede. 

Alle dingen hebben tijd, 

maar Gods liefde eeuwigheid. 

 

6. Omdat Gij mijn hart doet branden, 

omdat Gij mij zo bemint, 

hef ik, Heer, tot U mijn handen: 

Vader, zie ik ben uw kind. 

Wil mij de genade geven, 

U te dienen, hier en nu; 

God die liefde zijt, aan U 

vast te houden, heel mijn leven, 

tot ik U na deze tijd 

liefheb in der eeuwigheid. 

 

Zegen 


