
Liturgie voor de  gezamenlijke onlinedienst van 
24 januari om 19.00 uur. 

 
Predikant: T.J. Oldenhuis, Coevorden 

 
Lied voor de dienst: Gezang 14: 1, 2 
1. De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waat'ren der rust. 
 
2. De Heer is mijn Herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt me als ik wankel, 
Hij draagt me als ik viel. 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied: Psalm 89: 1 en 6 
1. Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
 
6. Wij loven, Heer, de macht van uw verheven hand, 
uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand. 
Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide 
als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden, 
en als herauten gaan U voor op al uw schreden 
uw goedheid en uw trouw, O Vorst van onze vrede. 
 
Stil Gebed, Votum en Groet 
 



Zingen: Gezang 255: 1 en 4 
1. Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 
de Drieëen'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drieëen'ge in zijn troon! 
 
4. Halleluja, lof, aanbidding 
brengen eng'len U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 
 
Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Johannes 1: 14-18      NBG ‘ 51 
14Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben 
zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des 
Vaders, vol van genade en waarheid. 15Johannes heeft van Hem getuigd en 
heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van wie ik zeide: Die na mij komt, is 
vóór mij geweest, want Hij was eer dan ik. 16Immers uit zijn volheid hebben wij 
allen ontvangen zelfs genade op genade; 17want de wet is door Mozes gegeven, 
de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. 
18Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des 
Vaders is, die heeft Hem doen kennen. 
 
Preek over Johannes 1: 18 
18Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des 
Vaders is, die heeft Hem doen kennen. 
 
Zingen: Gezang 446: 1,2,3 en 7 
1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 
 
2. uw naam die onze wonden heelt 



en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 
 
3. Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 
 
7. O naam, eeuwige ademtocht, 
een sterveling ben ik, 
als eens mijn eigen adem stokt 
dan draagt mij uw muziek. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Aandacht voor de collecte 
 
Slotlied: Gezang 257 
Halleluja, eeuwig dank en ere, 
lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word' op aard' en in de hemel, Here, 
voor uw liefd' U toegebracht! 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 
uw gemeenschap, Geest van God, 
amen, zij ons eeuwig lot! 
 
ZEGEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


