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Orde van dienst zondag 15 januari 2017 
2e na Epifaniën 

 
Voorganger: Ds. Wim van Beek 

Organist: Ineke Pieters 
Lector: Niels Lucas Luijckx 

 
 
 
 
Morgenlied:  Lied 207 
 
Psalm: Psalm 100, omsloten door de antifoon ‘Zie, nu komt de Heer,  

en in zijn hand is het rijk en de kracht en de heerlijkheid.’ 
 

Lied:   Lied 606 
 
Lezing OT:   Jesaja 42: 1-9 
 
Gradualepsalm: Psalm 42: 1, 7 
 
Epistellezing: Romeinen 12:1-8 
 
Zondagslied: Lied 522*: 1, 2 
 
Halleluja: Lied 338g ‘Juicht de Heer, gij ganse aárde, dient de Heer met 

vreugde.’ 
 
Evangelie:   Matteüs 3:13 - 4:2 
 
Preek   waarin opgenomen Lied 522*: 3, 4 en Lied 522*: 5, 6, 7 
 
Doopgebed** 
  
Slotlied:   Lied 834 
  

http://www.lutherswoerden.nl/
http://www.lutherswoerden.nl/


2 
 

Lied 522* volgens de vertaling van Ds. Hoek: 
 

 

 

2. Zo luistert toch met diep ontzag 

 naar wat die Doop wil geven 

 en wat ons hart geloven mag, 

 om op Gods weg te leven. 

 God wil wel, dat er water zij, 

 doch meer dan enkel water! 

 Zijn Woord en Geest zijn ook er bij, 

 een bron vol rijk geklater. 

 Hier wordt die Geest de doper. 

 

5. De Heiland schonk het doopbevel: 

Gaat heen met deze lering, 

dat God, in wonderlijk bestel, 

berouw vraagt en bekering. 

Wie in geloof zich dopen laat, 

zal zaligheid beërven. 

Een nieuw geboren mens ontstaat, 

die nimmermeer kan sterven, 

doch 't hemelrijk zal erven. 
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3.Zulks heeft God ons bewezen klaar 

in kracht van beeld en woorden. 

Des Vaders stem werd openbaar 

aan de Jordaanse boorden. 

God sprak: Dit is mijn lieve Zoon; 

op Hem rust mijn behagen. 

Uw redding is zijn hoogste loon; 

wilt naar zijn heilsstem vragen. 

Hoort naar die stem en volgt zijn leer. 

 

4.We zien Gods Zoon hier voor ons staan 

in menselijkheid zo teder. 

De Geest heeft ’t duifkleed* aangedaan 

en daalt nu op Hem neder. 

Geen twijfel zij op 't hoge feest, 

als wij de Doop ontvangen, 

dat Vader, Zoon en Heil'ge Geest 

bij ons te zijn verlangen. 

`Drie-eenheid' is` Immanuël'. 

  

 

 

 

6.Wie niet gelooft genade groot, 

blijft midden in de zonden; 

veroordeeld tot een eeuw'ge dood, 

zinkt hij in helle-gronden. 

Niets baat ons eigen `heiligheid'; 

ons doen is gans verloren, 

erfzonde maakt het nietigheid, 

waarin wij zijn geboren. 

Niets is er, dat kan helpen. 

 

7. Het oog slechts enkel water schouwt. 

Want 't heilswerk blijft gesloten, 

als niet 't geloof de kracht aanschouwt 

van wat Hij heeft vergoten. 

Er stroomt voor ons een rode vloed, 

gekleurd door Christus' heilig bloed, 

die Adams schuld verzinken doet 

en onze zonde maakt weer goed. 

Geloofd zij God drie-enig! 
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DOOPGEBED en ZEGENBEDE** 

Wim van Beek / Hans Leeuwenhage, 1992 

 

vg: Het is waardig en recht, het is heilzaam en goed,  

       om U Heer God te danken. 

 

koor en voorganger:  

Gij redde Noach uit de vloed, bevrijdde Israël door het water, Gij haalde Jona uit de diepte. 

Evenzo heeft Jezus Messias om onze zonden geleden: 

Hij is gedoopt aan het kruis. Hij heeft zo geopenbaard zijn ondergang en doorgang, het 

paasgeheim van heel het leven. Deze weg heeft Hij gekozen 

toen Hij zich boog in het water, onder het water van de Jordaan. 

allen: REFREIN(I) 

koor en voorganger: 

Want dit heeft Jezus gesproken: “In hemel en op aarde is Mij de macht gegeven. Gaat dan 
heen de wereld in, maakt de mensen tot mijn leerling, en doopt hen in mijn Naam: in de 
Naam van de Vader, in de Naam van de  Zoon, in de Naam van de Heilige Geest. Ga hen voor 
en leert hen mijn woorden te bewaren, mijn woorden te doen."  
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Allen: REFREIN(I) 

koor en voorganger: 

Heilig door uw Woord dit water, geef de genade van uw Geest aan de mens hierin gedoopt. 

Laat hem horen bij uw lichaam, geef hem vreugde van bestaan al de dagen van zijn leven. 

Want Gij zijt groot en machtig, en brengt al uw kinderen bijeen van de einden der aarde.  

AMEN 

 

allen: REFREIN(II): 

 

 

DOOPBEDIENING en/of PERSOONLIJKE DOOPGEDACHTENIS 

ZEGENBEDE 

En de Heer zal je leven bewaren  waar je uitgaat en daar waar je ingaat; je vervullen met zijn 

Heilige Geest;  je bekleden met feestelijk wit, met het oog op het eeuwige leven en je 

aanreiken 't licht uit de hemel.  

 

 

 

Want als de Heer naar het bruiloftsfeest komt, dan zal je gaan met jouw licht naar Hem toe, 

dan zal je lachen en vrolijkheid zijn, dan zal je leven in 't land van het recht:  

gemeente: refrein  IN 'T LAND VAN BELOFTE,  IN 'T LAND VAN GENADE,  

    IN 'T LAND VAN DE VREDE , HET KONINKRIJK GODS.  

 


