
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 januari 2021 
Metten 

Eerste Zondag na Epifaniën  
Doop van de Heer 

 



 
Openingswoorden 
O: Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader 

en de Zoon en de Heilige Geest. 
A:  AMEN 
O:  Onze hulp is in de naam van de Heer.  
A:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.  
O:  Heer, onze God, U die uw woord zoveel kracht en liefde bijzet  

dat U mens met de mensen bent: 
voor mensen, achter mensen,  
in wildernis en in verlatenheid, 

A: U roepen wij aan: keer ons naar U toe, leid ons op uw weg, 
O: zie ons aan en vergeef ons al wat wij misdeden, 
A:  OPDAT WIJ WEER IN VREDE LEVEN.  
O:  Amen 
 
Psalmgebed, Psalm 100  
 gezongen: couplet 1 
 gesproken: verzen 2-4 
 gezongen: couplet 4 
 
Lezing uit het Oude Testament: Maleachi 3: 1 

Let op, Ik zal mijn bode zenden;  
hij zal de weg voor mij effenen.  
Opeens zal hij naar zijn tempel komen,  
de Heer naar wie jullie uitzien,  
de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. 

 
Psalmwoord 
 Halleluja!  

Juich de Heer toe, heel de aarde, dien de Heer met vreugde. 
 Halleluja! 
 
Evangelielezing: Marcus 1: 1-13 (vertaling: ds. Kees Meijer) 
  1    Begin van het evangelie van Jezus Christus.  
  2    Zoals geschreven staat bij de profeet Jesaja -  
        ’zie, ik zend mijn bode  
        voor je aangezicht uit,  
        die je weg bereiden zal.  
  3    De stem van een die uitroept in de woestijn:  
        bereidt de weg van de Heer  
        maakt recht zijn paden!’   
  4    - geschiedt het dat Johannes de Doper  
        in de woestijn  



        een doop van inkeer verkondigt  
        tot vergeving van zonden.  
  5    Ze liepen naar hem uit,  
        heel de landsteek Judea  
        en de inwoners van Jeruzalem, allemaal;  
        en ze werden door hem ondergedompeld  
        in de rivier de Jordaan,  
        terwijl ze hun zonden bekenden.  
  6    En hij, Johannes, was:  
        gekleed in kameelhaar  
        met een leren gordel om zijn heupen  
        sprinkhanen en wilde honing etende.  
  7    En hij verkondigde en zei:  
        na mij komt hij die sterker is dan ik,  
        ik ben niet goed genoeg om te bukken  
        en de riemen van zijn schoeisel los te maken.  
  8    Ik heb u gedoopt met water  
        maar hij zal u dopen met de heilige Geest  
  9    En het geschiedt in die dagen  
        dat Jezus uit Nazareth in Galilea komt  
        en dat hij werd ondergedompeld  
        in de Jordaan door Johannes.  
 10   En tegelijk,  
        als hij opstijgt uit het water,  
        ziet hij de hemelen scheuren  
        en de Geest net zoals een duif op hem neerdalen.  
 11   En het geschiedt:  
        een stem uit de hemelen:  
        jij bent mijn Zoon, de geliefde,  
        in jou heb ik welbehagen.  
 12   En tegelijk drijft de Geest hem uit,  
        de woestijn in.  
 13   Hij is in de woestijn geweest,  
        veertig dagen lang,  
        beproefd door de satan;  
        hij was bij de wilde dieren  
        en de engelen dienden hem.  
 
Verkondiging 
 
Gebeden, met 368c ‘Doe lichten over ons uw aangezicht’  
 



Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel, alzo ook op 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 het kwade. 
Want U is het rijk en de kracht 
en de heerlijkheid, 
in eeuwigheid. 
Amen. 

 
Slotlied: Lied 353 
1   Nu heeft het oude leven afgedaan! 
 Wij mogen aan de toekomst toebehoren, 
 want grote dingen heeft de Heer gedaan: 
 wij zijn als kinderen van God herboren. 
 
2   Geen macht op aarde houdt hem in zijn macht 
 die werd begraven in de dood des Heren, 
 die opstond tot het leven in zijn kracht 
 om aan zijn hand een nieuwe weg te leren. 
 
3   Water en Geest verwekten door de doop 
 een nieuwe mens, die voortaan vrij mag leven. 
 Bevrijd van zonde en vervuld van hoop 
 mag hij zijn krachten aan het Godsrijk geven. 
 
4   't Lied van de vreugde gaat van mond tot mond: 
 Gods liefde heeft ons samen uitverkoren 
 om overal, de hele wereld rond, 
 de boodschap van zijn rijk te laten horen. 
 
Zegen 


