
 
Zondag 9 januari 2022 

eerste na Epifanie 

 
Muziek 
 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 God, u bent het 
 die ons hier verzameld hebt. 
allen U bent het 
 die in ons midden 
 aan het woord wilt komen. 
vg Stem ons dan af op uw stem, 
 hier in dit uur. 
allen Amen 
 
Openingslied: ‘De dag gaat open voor het woord des 
Heren’: lied 217: 1, 3, 4 en 5.  

(t. Oda Swagemakers, m. Willem Mesdag) 
1 allen;  3 vrouwen; 4 mannen;  5 allen 
 
 

1. De dag gaat open voor het woord des Heren, 
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
vroeg in de morgen. 
 
3. Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
oorsprong en toekomst. 
 
4. Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
ons doen en laten zuiveren en dragen, 
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
in onze wereld. 
 
5. Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 
zijn Geest geleide ons en onze aarde 
naar de voltooiing 
 allen gaan zitten 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(t. Gert Jan de Bruin, m. orthodox) 
 
Om ontferming voor de wereld 
bidden wij U, God. 
 
 

Gloria: ‘Alle eer en alle glorie’: lied 305  
(t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel)  

 
1. Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht / vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 
 

2. Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
 
3. Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing uit het eerste testament: Jesaja 40, 1-11 
 
Lied: ‘Omdat Hij niet ver wou zijn’: lied 528: 1 en 2 

(t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers) 
 

1. Omdat Hij niet ver wou zijn 
is de Heer gekomen. 
Midden in wat mensen zijn 
heeft Hij willen wonen. 
refrein  
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 

2. Overal nabij is Hij 
menselijk allerwegen. 
Maar geen mens herkent Hem, Hij 
wordt gewoon verzwegen. refrein 
 
Evangelielezing: Mattheus 3, 13-17 
 
Lied: lied 528: 3 en 4  
 

3. God van God en licht van licht, 
aller dingen hoeder, 
heeft een menselijk gezicht, 
aller mensen broeder. refrein 
 



4. Wil daarom elkander doen 
alle goeds geduldig. 
Wees elkaar om zijnentwil 
niets dan liefde schuldig. refrein 
 
Overweging 
 
Muziek  

gebeden en gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: (1 x voorzang, 1x allen) 
 
Hoor je mij? Voor mij geen ander dan jij. 
Bij jou alleen ben ik veilig. 
 

(t. Huub Oosterhuis naar Psalm 16, m. Antoine Oomen; 
Zangen van zoeken en zien 353) 

 
Onze Vader, die in de hemel zijt 
uw Naam worde geheiligd 
uw koninkrijk kome 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel 
geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven 
en leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze 
want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 

     allen gaan staan 
 

Slotlied: ‘Uit uw hemel zonder grenzen’: lied 527  
(t. Huub Oosterhuis, m. Jaap Geraedts) 

1 en 2 allen; 3 mannen; 4 vrouwen;  5 allen 
 
1. Uit uw hemel zonder grenzen 
komt Gij tastend aan het licht, 
met een naam en een gezicht 
even weerloos als wij mensen. 
 

2. Als een kind zijt Gij gekomen, 
als een schaduw die verblindt 
onnaspeurbaar als de wind 
die voorbijgaat in de bomen. 
 
3. Als een vuur zijt Gij verschenen, 
als een ster gaat Gij ons voor, 
in den vreemde wijst uw spoor, 
in de dood zijt Gij verdwenen. 
 
4. Als een bron zijt Gij begraven, 

als een mens in de woestijn. 
Zal er ooit een ander zijn, 
ooit nog vrede hier op aarde? 
 
5. Als een woord zijt Gij gegeven, 
als een nacht van hoop en vrees, 
als een pijn die ons geneest, 
als een nieuw begin van leven. 
 
Zegen 
 
Amen 

allen gaan zitten 
Muziek 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. Laten we 
elkaar de ruimte geven bij het verlaten van de kerkzaal. 
 

 
 
Voorganger: ds. René Rosmolen, Hoogland 
Organist/pianist: Simon Drost 
Ouderling van dienst: Frits Harmsen 
2e ambtsdrager: Wouda Bakker 
Lector: Wim Kraaikamp 
Koster: Norman Kempen 
Beeld: Lieske Duim 
Geluid: Sipko van Gent 
Zangers: Jeannette van Driel, Willemien Schuurman 
Hess, Annie Hanse, Gosse van Dijk en Marius Gort 
 
Collectes zijn voor het Nijkerks Diaconaal Beraad en het 
Jeugd- en Jongerenwerk. Bijdragen van de kinderen zijn 
bestemd voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
 
Meer informatie over kaarten en collectes vindt u in de 
nieuwsbrief. 
 


