
210110 Orde van dienst (youtubeviering) in Kolham 

 

 

Orgelspel 

 

Welkom 

 

Bemoediging 

 

Lied: Psalm 42 oude berijming 

 

Voor de kinderen ‘Het staat geschreven’ 

 

Schriftlezing: Jesaja 55 

 

551 Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je 

voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling. 
2Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? 

Luister aandachtig naar mij, en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. 
3Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, 

als bevestiging van mijn liefde voor David. 
4Hem heb ik aangesteld als vorst en heerser over de naties, als getuige voor de volken. 
5Ook jij zult een volk ontbieden dat je nog niet kende, en een volk dat jou nog niet kende zal zich haasten 

om bij je te zijn, omwille van de HEER, je God, de Heilige van Israël, die je deze luister heeft verleend. 
6Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is. 
7Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. 

Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar onze God, 

die hem ruimhartig zal vergeven. 
8Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. 
9Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn 

plannen jullie plannen. 
10Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te 

doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – 
11zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij 

terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. 
12Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. 

Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, en alle bomen zullen in de handen klappen. 
13Doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels voor mirtenstruiken. 

Zo zal de HEER zich roem verwerven, het is een eeuwig en onvergankelijk teken. 

 

Lied: De steppe zal bloeien (Lenny Kuhr - KRO-NCRV download) 

 

Schriftlezing: Marcus 1 : 9 - 11 

 



9In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te 

laten dopen. 10Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en 

de Geest als een duif op zich neerdalen, 11en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde 

Zoon, in jou vind ik vreugde.’ 

 

Ter overweging 

 

Lied 72-a:    Voor kleine mensen is Hij bereikbaar (orgelspel met tekst in beeld) 

 

refrein 
Voor kleine mensen is hij bereikbaar, 
hij geeft hoop aan rechtelozen.  
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen, 
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis. 

 
1. Hij zal opkomen voor de misdeelden, 
hij zal de machten die ons dwingen 
breken en binden, hij zal leven, 
onvergankelijk, als de zon. 
 

refrein 
Voor kleine mensen is hij bereikbaar, 
hij geeft hoop aan rechtelozen. 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen, 
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis. 

 
2. Zoals de dauw die de aarde drenkt, 
zo zal hij komen en in die dagen 
zullen trouw en gerechtigheid bloeien, 
zal er vrede in overvloed zijn. 
 
(geen refrein) 
 
 
3. Dan dragen de bergen schoven van vrede 
en de heuvels een oogst van gerechtigheid, 
een vloed van koren, golvende velden, 
een stad rijst op uit een zee van groen. 
 

refrein 
Voor kleine mensen is hij bereikbaar, 
hij geeft hoop aan rechtelozen. 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen, 
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis. 

 
 
4. Zijn naam is tot in eeuwigheid, 
zolang de zon staat aan de hemel. 
Zijn naam gaat rond over de aarde, 
een woord van vrede, van mens tot mens. 



 
refrein 
Voor kleine mensen is hij bereikbaar, 
hij geeft hoop aan rechtelozen. 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen, 
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis. 

 

 

Afkondiging overlijden 

 

Lied 247  (één couplet - orgelspel zonder tekst) 

 

Gebeden 

 

Mededeling mbt bloemen en collecte 

 

Slotlied: Al de weg leidt mij mijn Heiland (EO download) 

 

Zegenbede 

 

Orgelspel 


