
 

Zondag 8 januari 2023 – Eerste zondag na Epifanie 
Doop van de Heer - Doopgedachtenis 

 
voorganger: ds. Wielie Elhorst; ambtsdrager van dienst: Iemme Haan; lector: Martine Buitink; 
solist: Rian Buijse; organist: Jos van der Bijl; kinderkerk: Mirijam van der Leest; tienerkerk: Marja 
Zijlstra; koster: Gijs-Bert Vervoorn 
      
 
Orgelspel 
 
Welkom en inleidende woorden 
 
Moment van stilte 

 
(staande) Zingen: Psalm 100:1, 2 en 3 – ‘Juich Gode toe, bazuin en zing’ 
 
Bemoediging en drempelgebed 
Vg : Onze hulp is de Naam van God 
Allen : DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Vg : Hoor ons aan, Eeuwige God 
Allen : HOOR NAAR ONS BIDDEN 
Vg : Toon ons wie U bent 
Allen : BREEK UW HEMEL OVER ONS OPEN 
Vg : Daal op ons neer en zeg ons wie wij zijn 
Allen : WEES AANWEZIG IN ONS MIDDEN. AMEN  
 
Groet (hierna gaan zitten) 
Vg : In de Naam van die God mag ik u groeten: 

  Genade en vrede voor u en voor jou, 
  van God onze Vader, die ook onze Moeder is, 
  van Jezus Christus, onze Heer en Broeder 
  door de kracht van de heilige Geest 
  die ons allen aanzegt: 
  ‘Jij bent mijn geliefde kind. In jou vind Ik vreugde’. 
  Amen 
 

Gebed om ontferming, respons: coupletten van Lied 356 – ‘O God die uit het water’ 
inzet met orgelspel, waarbij de melodie één keer wordt voorgespeeld 
 
God, wij roepen U aan om de chaos in deze wereld, 
om mensen die snakken naar een menswaardig bestaan, 
naar bewoonbare aarde, een nieuw begin; 
en wij bidden: Lied 356:1 
 
God, wij roepen U aan om wie tot slaaf gemaakt zijn 
en verlangen naar vrijheid. 
Wij roepen U aan om wie een weg zoeken dwars door de zee, 
dat zij land in zicht krijgen, een nieuw thuis vinden; 
en wij bidden: Lied 356:3 
 
God, wij roepen U aan om wie tevergeefs naar heling zoeken, 
voor de wonden van het bestaan, 
dat zij genezing vinden; 
en wij bidden: Lied 356:4 
 



God, wij roepen U aan om wie op de vlucht zijn voor U, 
geen ware woorden wensen, 
verborgen raken in het duister van hun levenszee, 
dat zij het licht van uw werkelijkheid zien; 
en wij bidden: Lied 356:5 
 
God, wij roepen U aan om wie hun heil zoeken bij U, 
om zichzelf en om de ander, 
om wie uw Zoon willen volgen, 
dat wie vallen ook steeds weer opstaan; 
en wij bidden: Lied 356:6 
 
Amen 
 
Gloria: Psalm 100:4 – ‘Want God is overstelpend goed’ 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel, respons: Lied 333 – ‘Kom, Geest van God’ 
eerste keer: voorganger; herhaling: allen 
 
Moment met de kinderen 
 
Zingen met de kinderen: Lied 34:1, 3 en 4 uit de kinderliedbundel – ‘Ik zal er zijn voor jou’ 
 
1. Ik zal er zijn voor jou 
heeft onze God gezegd 
Ik zal er zijn voor jou, 
met vrede en met recht. 
 

3. Ik zal er zijn voor jou 
een schaduw aan je zij. 
Ik zal er zijn voor jou 
Ik ben er altijd bij. 
 

4. Ik zal er zijn voor jou 
Ik laat je niet alleen. 
Ik zal er zijn voor jou 
mijn licht straalt om je heen. 

Eerste lezing: Jesaja 42:1-7 
421 Hier is mijn dienaar, hem zal Ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind Ik vreugde, Ik heb 
hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. 2  Hij schreeuwt niet, hij 
verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar; 3 het geknakte riet breekt hij niet af, 
de kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. 4 Hij zal niet uitdoven en 
niet breken tot hij op aarde het recht heeft gevestigd; de eilanden zien naar zijn onderricht uit. 5 Dit 
zegt God, de EEUWIGE, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, die de aarde heeft 
uitgespreid met alles wat zij voortbrengt, die de mensen op aarde levensadem geeft, en 
levensgeest aan allen die daar verkeren: 6 In gerechtigheid heb Ik, de EEUWIGE, jou geroepen. Ik 
zal je bij de hand nemen en je behoeden, Ik neem je in dienst voor mijn verbond met het volk en 
maak je tot een licht voor alle volken, 7 om blinden de ogen te openen, om gevangenen te 
bevrijden uit de kerker, wie in het duister zitten uit de gevangenis. 
 
Antwoordlied: Lied 72a – ‘Voor kleine mensen is Hij bereikbaar’ 
voorzang door solist 
 
Tweede lezing: Matteüs 3:13-17 
313 Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te 
worden. 14 Johannes probeerde Hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door U gedoopt 
moeten worden, en dan komt U naar mij?’ 15 Maar Jezus antwoordde: ‘Toch moet je het doen, 
want zo dienen wij de gerechtigheid geheel en al tot vervulling te brengen.’ Toen deed Johannes 
het. 16 Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem 
en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde. 17 En uit de hemel klonk een 
stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’ 
 
Antwoordlied: Lied 524:1, 2, 3 en 4 - ‘Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan’ 
 



Overweging 
 
(kinderen komen terug) Orgelspel 
 
Doopgedachtenis onder het zingen van Lied 103e – ‘Bless the Lord, my soul’ 
 
Gebeden: dankgebed, voorbeden (respons: Lied 368c – ‘Doe lichten over ons’), stil gebed, 
Onzevader 
 
Onzevader die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd; Uw koninkrijk kome; Uw wil 
geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en 
vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in 
verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de 
heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. 

 
Mededelingen en collectedoelen 

• De diaconale collecte is voor de wijkdiaconie. Draag bij via NL19 INGB 
0004586420 t.n.v. Diaconie Oranjekerk ‘collecte d.d. 8 januari 2023’.  

• De kerkelijke collecte is voor het pastoraat. Draag bij via NL02 INGB 
0004881800 t.n.v. Protestantse Kerk Amsterdam o.v.v. ‘Oranjekerk collecte 
d.d. 8 januari 2023’.   

Geven kan ook via de Givt-app (de QR-code werkt alleen met de Givt-app). 
 
(staande) Zingen: Lied 974:1, 2 en 5 – ‘Maak ons uw liefde, God’ 
 
Uitzending en zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel 
 

www.oranjekerkamsterdam.nl  

• Je bent welkom voor koffie en thee in de inloopruimte.  

• Bij de uitgang staan mandjes voor de collectes. Het oranje offerblok is bestemd voor 
onkosten van de Oranjekerk zoals de koffie. 

• Amnesty is na de dienst aanwezig in de inloopruimte. Je kan een brief met postzegel kopen 
en versturen. In de brief roept Amnesty de Israëlische autoriteiten op om 1150 Palestijnen op 
de Westelijke Jordaanoever niet uit hun huizen te zetten en de dorpen niet te vernietigen. Vele 
Palestijnen wonen al generaties lang in de dorpen. Het vernietigen van hun huizen, scholen en 
bronnen van inkomsten op de Westelijke Jordaanoever is een oorlogsmisdrijf. 

• Zondag 15 januari 10.00 uur: kerkdienst met ds. Trinus Hibma. 

• De Bijbelkring (1 Kor. 1:18-31) en de Maaltijd voor kerk en buurt beginnen weer op dinsdag 
17 januari a.s. 

• Noteer vast in je agenda: woensdag 18 januari – gebedswandeling, georganiseerd door de 
Raad van Kerken Amsterdam-Zuid, van de Oranjekerk naar de Oud-Katholieke Kerk in het 
kader van de Week van gebed voor eenheid onder christenen. Start 18.00 uur met een 
maaltijd in de Oranjekerk. Meer info bij ds. Wielie Elhorst. 

• Zondag 29 januari: gemeentegesprek na de dienst over het beroepingswerk en over wat 
‘kerk zijn’ betekent.  

 


