
Orde van dienst van zondag 22 januari 2023 
10.00 uur in De Hoofdhof 

 

3e zondag na Epifanie 
Thema: ‘Gekomen om te dienen’ 

 

Voorganger: ds. Johan Otten uit Meppel  
Ouderling: Joke Hoekstra; Diaken: Jan Visscher; Lector: Jantine Kramer 

Organist: Gert de Jong 
~    ~    ~ 

Welkom en moment van stilte  
 

Intochtslied – Lied 84: 1, 2, 3 en 6 
 

1   Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,  
     het huis waar Gij uw naam en eer 
     hebt laten wonen bij de mensen. 
     Hoe brand ik van verlangen om 
     te komen in uw heiligdom. 
     Wat zou mijn hart nog liever wensen 
     dan dat het juichend U ontmoet 
     die leven zijt en leven doet. 

2   Het heil dat uw altaar omgeeft 
     beschermt en koestert al wat leeft. 
     De mus, de zwaluw vindt een woning. 
     Haar jongen zijn in veiligheid. 
     Mij is een schuilplaats toebereid 
     in het paleis van U, mijn Koning. 
     Heil hen die toeven aan uw hof 
     en steeds zich wijden aan uw lof. 

 

3   Welzalig die uit uw kracht leeft,  
     die naar uw tempel zich begeeft,  
     zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
     Zij trekken op van overal 
     en, gaat het door het dorre dal,  
     dan valt op hen een milde regen. 
     Ja, in het hart van de woestijn  
     ontspringt een heldere fontein. 
           

6   Want God onze Heer die ons mild 
     bestraalt als zon, beschermt als schild,  
     zal in genade ons verhogen. 
     Zijn hand onthoudt het goede niet 
     aan wie oprecht Hem hulde biedt 
     en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
     Heer, die het al in handen houdt,  
     welzalig die op U vertrouwt. 

Bemoediging en groet 
 

Korte inleiding op de dienst 
 

Kyriegebed  
Na iedere bede volgt een gezongen Kyrie na de woorden ‘Zo bidden wij U’ 
Beantwoording: Lied 301K (I voorzang door de voorganger, II beantwoording gemeente) 

 



Glorialied: Lied 146C: 1 en 7 
 

 

7  
Roem dan, gij mensen,  
en lofzing tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft,  
roepe nu amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en Heilige Geest! 
Halleluja! Halleluja! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kindermoment 
We zingen mee met het lied: ‘Ik wens jou’ – Trinity 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

Onder het naspel van dit lied gaan de kinderen naar de kindernevendienst 
 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 

Schriftlezing: Jesaja 42: 1 - 9 (NBV21) 
Zingen: Lied 314: 1 en 3 

 

3     
O Gij glans der heerlijkheid,  
licht uit licht, uit God geboren,  
maak ons voor uw heil bereid,  
open hart en mond en oren,  
dat ons bidden en ons zingen  
tot de hemel door mag dringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verkondiging: ‘Gekomen om te dienen’ 
 
Antwoordlied: Lied 531 

 

2  
Jezus die langs de straten kwam 
en tollenaars terzijde nam: 
‘k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor nadeze , - 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en neemt ook jou terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven. 
 
3    
Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, het eeuwig leven. 
 

 
 

Dank- en voorbeden 
 

Collecte doelen (collecte bij de uitgang) 
de 1e collecte is bestemd voor PKN/Ondersteuning gemeenten  
de 2e collecte is bestemd voor de bloemen 

 

Slotlied: Lied 1005: 1, 4 en 5  

 
 



 
 
4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 

zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 
5 Met zoveel gaven aan ons gegeven,  

voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 
Zegen,  

beantwoordt door Gemeente met Lied 431C 
 
  

 
 
 

______ 
 

De kerkenraad wenst u een goede zondag.  
 


