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Viering van woord en gebeden 
Zondag Doop van de Heer 

9 januari 2022 
 

De Goede Herder  
Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude-Rijndijk 
Voorganger: Thea Dingjan-Zonneveld 
m.m.v. Leden van het DHK 
o.l.v. Ans Bulles - organist Eelko Brouwer 
_____________________________________________ 
 
OPENING 
 
Het lied van de doper;  GvL 487  
Kwam van Godswege.  1-2-4-7-8 
1   Kwam van Godswege 
 een man in ons bestaan, 
 een stem om te getuigen, 
 Johannes was zijn naam. 
 Man van Godswege, 
 Johannes was zijn naam. 
 
2   Zo staat geschreven: 
 de heuvel moet geslecht, 
 geen kwaad mag zijn bedreven, 
 maak alle paden recht. 
 Zo staat geschreven: 
 maak alle paden recht. 
 
  
  
  
  



2 
 

  
  
 
4   Dat wij omkeren, 
 verlaten ons domein, 
 beleven 't woord des Heren 
 en niet weerbarstig zijn. 
 Dat wij omkeren 

 

en niet weerbarstig zijn. 
 
7.Volk uitentreure 
Gezeten in de nacht: 
Gods woord zal u gebeuren 
Zolang gij hem verwacht. 
Sta te gebeuren, 
Kom, woord, in onze nacht.  

 
8   Volk uitverkoren 
 om eeuwig te bestaan, 
 een kind wordt u geboren, 
 Messias is zijn naam. 
 Kind ons geboren, 
 Messias is uw naam. 
   
 
 
Begroeting – Inleidend woord 
 
Bewustwording 
 
Om Gods ontferming  Kyrie litanie GvL 211  
 
Bidden wij met geloof in ons hart, 
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tot de Vader van hemel en aarde, 
dat Hij de wereld bewaart, 
als het werk van zijn handen 
Luister, Heer, ontferm U over ons. 
Luister, Heer, ontferm U over ons. 
 
Bidden wij met geloof in ons hart, 
tot zijn Zoon Jezus Christus de Heiland, 
dat Hij allen die hongeren voedt, 
als het brood van de hemel. 
Luister, Heer, ontferm U over ons. 
Luister, Heer, ontferm U over ons. 
 
Bidden wij met geloof in ons hart, 
tot de heilige Geest de Helper, 
dat alles zal worden herschapen, 
in het licht van Gods aanschijn. 
Luister, Heer, ontferm U over ons. 
Luister, Heer, ontferm U over ons. 
 
Lofzang GvL 383 Ere wie ere toekomt 
 
Ere wie ere toekomt, lichtende levende God. 
U komt toe alle stem alle veerkracht en zingen. 
Ere wie ere toekomt, lichtende levende God. 
Die ons verwekt en doet zijn, ons openbaart en herademt 
één en volstrekt in allen en boven allen uit 
Vader, Zoon en Geest, bron, water en stroming, 
liefdes eerste begin, liefdes weg, liefdes volharding. 
Ere wie ere toekomt lichtende levende God. 
Gij die doet lichten de zee, lichten aarde en hemel, 
stroom uw mensen vol kracht, doe opleven hun ogen, 
lichtende levende God. 
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Moge het worden, eindelijk, wat Gij gewild hebt van meet af: 
Licht dat niet dooft, liefde die blijft. 
Ere wie ere toekomt, lichtende levende God. 
 
Gebed 
 
VIERING VAN HET WOORD 
 
Lezing uit het boek van de Profeet Jesaja 40, 1-5  9-11 
 
Uit Psalm 104  Zendt Gij Uw Geest   
Refr:  Zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven, 

 dan maakt Gij uw schepping weer nieuw. 
 
Verheerlijk mijn ziel, de Heer, wat zijt Gij groot,  
Heer  mijn God!  
Hoeveel is het wat Gij gedaan hebt, Heer,  
de aarde is vol van uw schepsels. 
  
 Neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om,  
en keren terug tot de aarde.  
Zendt Gij uw geest dan komt er weer leven,  
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw. 
  
De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan,  
Hij vinde zijn vreugde in al zijn schepsels;  
Moge mijn woorden Hem aangenaam zijn 
dan zal ik mij in de Heer verheugen. 
                                                             (Bronkhorst/Löwenthal) 
 
Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus  
2, 11-14  4-7  
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Halleluja Johannes zei: Er komt iemand die sterker is dan ik;  
   Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. 

 
Evangelie lezing volgens Lucas 3, 15-16  21-22 
 
Acclamatie:  Heer wij hoorden uw woord  

En wij dragen het voort de wereld in.  

Overweging 

Geloofsbelijdenis 273 gezongen  

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en 

aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die 

ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de Maagd 

Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, 

gestorven en begraven; die nedergedaald is ter helle, de 

derde dag verrezen uit de doden; die opgestegen is ten 

hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; 

vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik 

geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de 

gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; de 

verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen. 

VIERING VAN DE GEBEDEN 

Voorbeden:  
Acclamatie:  Doe ons Heer uw genade aanschouwen, 
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               laat komen uw heil over ons.  
Intenties - stil gebed 
 
Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemel zijt;  
Uw Naam worde geheiligd; Uw rijk kome; 
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 
en breng ons niet in beproeving,  
maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het Koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid,  
Amen 
 
Gebed en Vredeswens 
De Heer is nabij. Weest onbezorgd.  
Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en 
smeking, en nooit zonder dankzegging.  
En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat zal uw 
harten en gedachten behoeden in Christus Jezus.  

 
Dat die vrede van de Heer ons mag dragen,  
dat die vrede in u en met u mag zijn. 
Wensen we elkaar die vrede. 

Vrede voor jou  (Koorzang) 

Gebed  

 GvL 526    1-2-3  7-8-9   10    Het lied van Doop en bekering 
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Toen Jezus was gekomen ten doop bij de Jordaan, 
heeft hij een stem vernomen hoog uit de wolk vandaan. 
 
2.Een duif boven het water, een man diep in de stroom. 
Een stem roept Hem bij name: mijn welbeminde zoon. 
 
3.Een naam uit oude tijden: lam Gods en ’s Heren knecht – 
de last van een groot lijden, de dood Hem toegezegd. 
 
7.De Heer die ongezien en in deemoed tot ons kwam, 
die om ons vlees te dienen de zonde op zich nam. 
 
8.Hij werd bekoord om koning in plaats van knecht te zijn, 
Jeruzalem zijn woning, een aardse heerschappij. 
 
9.Toen is hij trouw gebleven, de weg is Hij gegaan. 
Hij gaf als brood zijn leven, Hij heeft de dood doorstaan. 
 
10.Verlos ons van de kwade, o Heer, en maak het waar 
dat wij met U gedoopt zijn ten dienste van elkaar. 

BESLUIT 

Mededelingen 

Zegenbede en zending 

Al wie dolend in het donker, 
Al wie dolend in het donker, 
in de holte van de nacht 
en verlangend naar een wonder 
op de nieuwe morgen wacht: 
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vrijheid wordt aan u verkondigd 
door een koning zonder macht. 
 
Onze lasten zal Hij dragen, 
onze onmacht totterdood, 
geeft als antwoord op ons vragen 
ons Zichzelf als levensbrood 
Nieuwe vrede zal er dagen, 
liefde straalt als morgenrood. 
 
Dor en droog geworden aarde, 
die om dauw en regen vraagt. 
Dode mens die snakt naar adem, 
wereld die om toekomst vraagt: 
zie mijn Zoon, de nieuwe Adam, 
die mijn welbehagen draagt.  


