
 
Zondag 10 januari 2021 

 Eerste zondag na Epifanie 

 
Muziek: G. Berg, Voluntary in G 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
vg Gij wacht op ons 
 totdat wij opengaan voor U. 
allen Wij wachten op uw woord 
 dat ons ontvankelijk maakt. 
vg Stem ons af op uw stem, op uw stilte, 
allen kom tot ons als een glimp van de zon. 
 Amen. 
 
Openingslied: ‘Wij van de aarde’(t. Willem Barnard, m. 
‘Schönster Herr Jesu’; Oud-Katholiek Gezangboek 605) 
 
1. Wij van de aarde 
zoeken het paradijs, 
samen op reis zijn wij levenslang. 
Al wat er goed is, 
al wat van God is 
doet ons verlangen naar zijn land. 
 
2. Engelen zongen 
’t lied van verlangen voor, 
wij zingen mee met een aardse stem. 
Zolang wij leven 
zoeken wij vrede, 
God roept ons naar Jeruzalem. 
 
3. Wie van de Zoon is 
weet wat zijn schoonheid is: 
vrede en liefde van mens tot mens. 
Eer aan de Vader, 
eer op de aarde, 
met al mijn adem eer ik Hem! 

allen gaan zitten 
 

Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(t. en m. Marten Kamminga; Nader tot jou,25) 
 
Eeuwige, erbarm U over ons, 
Kyrië-e-leison. 
 
 de heilige Schrift 
 
Lezing uit de profetie: Jesaja 55, 1-7 = lied: ‘O alle gij 
dorstigen, kom tot de stromen’: lied 382, 1+2  
(t. Jan Wit, m. Tera de Marez Oyens) 

 
1.O alle gij dorstigen, kom tot de stromen 
en gij die geen geld hebt, treed nader en eet. 
Ja, zonder uw geld en uw goed moogt gij komen. 
Om niet staat de tafel des Heren gereed 
met wijn en met melk uit Gods eigen domeinen 
voor al zijn genodigden, groten en kleinen. 
 
2. Waarom toch uw geld en uw moeite te geven 
voor wat niet verzadigt, het hart niet verblijdt? 
Kom allen tot Mij en uw ziel zal herleven 
van spijs en van drank die voor eeuwig gedijt. 
Hier weet gij met harten, met handen en monden 
dat God met zijn volk zich voorgoed heeft verbonden. 
 
Evangelielezing: Marcus 1,1-11 
 
Lied: ‘O zoek toch de Here…’: lied 382, 3 
 
3. O zoek toch de Here, hier wordt Hij gevonden. 
Aanbid Hem en prijs Hem, hier is Hij nabij. 
Nu is het de goede, gezegende stonde. 
Nu maakt Hij van blaam en van smetten u vrij. 
De vallende mensen die nu zich bekeren 
zijn heiligen Gods aan de tafel des Heren. 
 
Overweging 
Muziek: L. Boëllmann, Andantino ma non troppo 
 
Lied: ‘Hij daalt ootmoedig in het water’: lied 526,2 
 (t. Tom Naastepad, m. psalm 118) 
 
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. 
 

gebeden en gaven 
 
In gedachtenis: Henk van den Top 
29 september 1942 – 3 januari 2021 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen ‘trek door ons heen…’ (uit Woestijnlied; t. Kris 
Gelaude, m. Arnout Malfliet) 
 
Trek door ons heen, 
Een stroom van genade. 
Nu en altijd. 
 
allen Onze Vader, die … 
 
 



Slotlied: ‘Als een ster in lichte duister’: lied 501  
(t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel)  
 staande 
 
1.Als een ster in lichte luister, 
als een vurig verschiet 
straalt Gij ons tegen. 
Terwijl de nacht nog huivert 
daagt Gij op als ons nieuw lied! 
 

2. Als een morgen aangebroken, 
als het licht zonneklaar, 
roos in de winter, in de woestijn ontloken, 
als belofte bloeit Gij daar. 

 
Zegen 
Beaming van de zegen: 

3. Als een kind tot ons gekomen, 
zijt Gij ons ongedacht 
nader, nabijer dan wij ooit durven dromen. 
Liefde heet uw overmacht. 
 
4. Als een woord dat, eens gegeven, 
nog de morgen ontbiedt, 
zegt Gij ons aan de nacht niet meer te vrezen, 
want uw ster verlaat ons niet. 

 
Muziek: H. Scheidemann, Praeambulum in F 

 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist: Dinie Jager 
Ouderling van dienst: Hannah Wicherink 
2e ambtsdrager: Anja Bouw 
Koster: Norman Kempen 
Zangers: Jantine Dijkstra, Annie Hanse, Harm Albert 
Zanting en Harmen Lanser 
Beeld: Joke van der Klok 
Geluid: Jan Vogel 
 
Collectes  
De collectes zijn voor de Eigen Diaconie en voor het 
Jeugd- en Jongerenwerk. Bijdragen van de kinderen zijn 
bestemd voor hulp aan vluchtelingen. 
 


