
 
Liturgie  

voor de gezamenlijke (online) ochtenddienst op zondag 23 
januari 2022, aanvang 10.00 uur, in de Hervormde Kerk. 

 
Voorganger:    Ds. W. Kaljouw 
Ouderling van dienst:  Jan Ruiterkamp 
Organist:    Bram Jaspers 
 

  
Lied voor de dienst: NLB 686: 1 
1. De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 
maakt één wat is verdeeld. 
 
Welkom en afkondigingen 
 
Intochtslied: Psalm 42: 1 
1. Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 
 
Stil gebed, Onze hulp en groet 
 
Zingen: Psalm 42: 3 
3. Hart onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 



hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor den Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer. 
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 
dikwijls aan de dood ontheven. 
 
Gebed van verootmoediging 
 
Lied: Neem mijn leven laat het Heer     via 
youtube 
Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 
Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
 
Neem en zegen alle vreugd, 
al 't geluk dat mij verheugt. 
Maak dat ik mij nimmer schaam 
mens te wezen in uw naam. 
 
Neem ook mijne liefde, Heer, 
'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 
 
Woord van vergeving. 
 
Zingen: Psalm 51: 5 
5. Schep in mij, God, een hart dat leeft in ’t licht, 
geef mij een vaste geest, die diep van binnen 
zonder onzekerheid U blijft beminnen, 
verwerp mij niet van voor uw aangezicht. 



Ontneem mij niet uw heilige Geest, o God, 
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, 
en richt geheel mijn wil op uw gebod, 
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. 
 
Regel voor het leven der dankbaarheid: Matteüs 22: 34-40 
34Nadat de farizeeën hadden vernomen dat Hij de sadduceeën 
tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. 35Om Hem op 
de proef te stellen vroeg een van hen, een 
wetgeleerde: 36‘Meester, wat is het grootste gebod in de 
wet?’ 37Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw 
hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38Dat is het 
grootste en eerste gebod. 39Het tweede is daaraan gelijk: heb 
uw naaste lief als uzelf. 40Deze twee geboden zijn de grondslag 
van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’ 
 
Zingen:lied 836: 5  
5. Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in ’t hart, 
o stille stem in ’t hart. 
 
Gebed om verlichting door de Heilige Geest. 
   
Kindermoment  
 
Schriftlezing: Jesaja 40: 1-11       NBV 
‘21 
1Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 
2Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend 
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, 
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden 
uit de hand van de HEER heeft ontvangen. 
3Hoor, een stem roept: 
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, 
effen in de wildernis een pad voor onze God. 



4 Laat elke vallei verhoogd worden 
en elke berg en heuvel verlaagd, 
laat ruig land vlak worden 
en rotsige hellingen rustige dalen. 
5 De luister van de HEER zal zich openbaren 
voor het oog van al wat leeft. 
De HEER heeft gesproken!’ 
6 Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’ 
En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen? 
De mens is als gras, teer als een bloem in het veld. 
7 Het gras verdort en de bloem verwelkt 
wanneer de adem van de HEER erover blaast. 
Ja, als gras is dit volk.’ 
8 Het gras verdort en de bloem verwelkt, 
maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. 
9Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, 
verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem, 
verhef je stem, vrees niet. 
Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’ 
10Ziehier God, de HEER! 
Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. 
Zijn loon heeft Hij bij zich, zijn beloning gaat voor Hem uit. 
11Als een herder weidt Hij zijn kudde: 
zijn arm brengt de lammeren bijeen, 
Hij vlijt ze tegen zijn borst, en zorgzaam leidt Hij de ooien. 
 
Zingen: lied 439: 3 
3. Een hart dat wacht in ootmoed  
is lieflijk voor de Heer,  
maar op een hart vol hoogmoed  
ziet Hij in gramschap neer.  
Wie vraagt naar zijn gebod  
en bidden blijft en waken,  
in hem wil woning maken  
het heil, de Zoon van God. 
 
Schriftlezing: Lucas 3: 15-16; 21-22 
15Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of 



Johannes misschien de messias was, 16maar Johannes zei tegen 
hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die 
machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om de riemen 
van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de 
heilige Geest en met vuur;  
 
21Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt 
en Hij aan het bidden was, werd de hemel geopend 22en daalde 
de heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem neer, en er 
klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou 
vind Ik vreugde.’ 
 
Dooplied Sela      via youtube 
In het water van de doop,  
zien wij hoe God zelf belooft,  
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.  
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 
 
Eén met Christus in zijn dood,  
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.  
Eén met Christus, ingelijfd,  
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 
 
Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.  
Uit het water van de doop,  
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is.  
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
 
In zijn lichaam ingelijfd: 
Christus’ kerk die wereldwijd, 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.  
Mensen overal vandaan,  



die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 
 
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
 
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!  
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!  
Wat een liefde, wat een hoop!  
U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is. 
Dat ons leven bij U veilig is. 
 
Verkondiging. 
 
Zingen: lied 908: 2 
2. Ik heb U lief, o Gij mijn leven, 
vriend die mij trouw zijt tot het eind. 
Ik wil aan U mij overgeven, 
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt. 
Ik heb U lief, – o kom dan, kom, 
Christus, mijn bruidegom! 
 
Collecte tijdens het orgelspel. 
 
Gebeden 
 
Slotlied: lied 538: 4 
4. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt: 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 
 
Zegen 



 
 


