
        LUTHERSE KERK  APELDOORN 
             
      zondag 10 januari 2021 
 
   Eerste zondag na Epifanie 
  Tweede verschijning van Jezus: 
      als dopeling in de Jordaan 
                
        muziekdienst 12.00 uur 
 

                
	  
 
Welkom en mededelingen 
 
Consistoriegebed 
 
Klokgelui, waarna  
Musica pro Deo:  
Ubi Caritas – Ola Gjeilo (1978-) 

 
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Congregavit nos in unum Christi amor. 
Exultemus, et in ipso jucundemur. 
Timeamus, et amemus Deum vivum. 
Et ex corde diligamus nos sincero. 
 
Waar vriendschap is en liefde, daar is God. 
Bijeengebracht tot één heeft ons Christus' liefde. 
Laten wij jubelen en in Hem verblijd zijn. 
Laten we vrezen en liefhebben de God die leeft, 
en vanuit een hart oprecht elkaar hoogachten. 
 
Voorbereiding: 
lector:  In de naam van de Vader en de Zoon  
  en de heilige Geest! 
gem.:  Amen! 
l: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
g:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
l:  bidt een voorbereidingsgebed 
g:  MACHTIGE GOD, SCHENK ONS UW GENADE! 
l:  Amen 
l:  leest de intochtsantifoon:  
 
	   En	  het	  geschiedt	  in	  die	  dagen	  	  
	   dat	  komt:	  Jezus,	  	  
	   vanaf	  Nazaret	  in	  Galilea,	  	  
	   en	  dat	  hij	  zich	  door	  Johannes	  	  
	   laat	  onderdompelen	  in	  de	  Jordaan.	  	  
	  	  	  	  	  (Marcus 1,9)	  
	  
	  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g:  zingt het introïtuslied Gezang 524 
(tekst: Anton Metske; melodie: psalm 116) 
 

 
 
Gij wilt niet als een onbeschreven blad 
veraf staan van ons volgekladderd leven; 
ons leven wordt U op het lijf geschreven, 
Gij stapt in onze dood als waterbad. 
 
(voorzang) 
Dit is uw glorieuze ondergang; 
de niet te peilen afgrond van uw liefde 
houdt alle dreiging van de waterdiepte, 
het monster van de oervloed in bedwang. 
 
Gij rijst uit onze dood en van omhoog 
klinkt er een stem:  
‘Mijn Zoon, mijn diepste vreugde’. 
En eindelijk kan Noachs duif haar vleugels 
dichtvouwen; zie, de aarde is weer droog. 
 
Lief Lam van God, zo smetteloos, zo rein, 
in ons gedompeld, één van ons geworden, 
Gij roept de hele schepping tot de orde 
van zaligheid. De zee zal niet meer zijn. 
 
v: herhaalt de intochtsantifoon 
 

 
 



 
Kyrie 
v: roept op tot lofprijzing en gebed 
 
(staande zingen we:)  

 

  
(Gezang 302:1) 
 
      God in den hoog' alleen zij eer 

en dank voor zijn genade, 
daarom, dat nu en nimmermeer 
ons deren nood en schade. 
God toont zijn gunst aan ons geslacht. 
Hij heeft de vrede weergebracht; 
de strijd heeft thans een einde. 

 
 
Groet en gebed  (we blijven staan) 

 
         De    Heer    met    u     al-len!            Zijn  Geest met  uw  geest 
 
 
v:  bidt het zondagsgebed (staande) 
 
Toen Jezus, uw mens, onderging 
in het water van dood en leven 
en de Geest op Hem neerdaalde, 
hebt Gij Hem aangewezen, God, 
als uw geliefde Zoon. 
Help ons door uw Geest 
naar zijn stem te horen 
en in zijn voetspoor te doen 
wat Gij van ons vraagt; 
dan zijn ook wij 
mensen van uw welbehagen.	  
AMEN 
 
 
Inleiding op de lezingen en de muziek 
 
 
 

 
Musica pro Deo:  
O Nata Lux - Morten Lauridsen (1943-) 
  
O nata lux de lumine,  
Jesu redemptor sæculi,  
dignare clemens supplicum  
laudes precesque sumere. 
Qui carne quondam contegi 
dignatus es pro perditis, 
nos membra confer effici, 
tui beata corporis. 
 
vertaling: 
O Licht geboren uit Licht,  
Jezus, verlosser van de wereld,  
verwaardig u de lofzangen en de gebeden  
van uw smekelingen te aanvaarden.  
Gij, die u eens hebt verwaardigd  
met vlees te worden bekleed, 
gun dat we worden gemaakt 
tot zalige leden van uw lichaam. 
 
 
Eerste lezing: 1 Samuël 2, 18-21 en 26 
 
18	   Maar	  Samuël	  	  
	   was	  tempeldienaar	  	  
	   	   bij	  het	  aanschijn	  van	  de	  ENE,-‐	  	  
	   een	  jongen	  nog,	  	  
	   omgord	  met	  een	  linnen	  efod.	  	  
19	   Een	  klein	  opperkleed	  	  
	   	   maakte	  zijn	  moeder	  voor	  hem	  	  
	   en	  bracht	  dat	  van	  feestdagen	  tot	  feestdagen	  	  
	   	   mee	  omhoog	  	  
	   als	  zij	  met	  haar	  man	  opklom	  	  
	   om	  het	  offer	  van	  de	  feestdagen	  te	  offeren.	  	  
20	   Dan	  zegende	  Eli	  Elkana	  en	  zijn	  vrouw	  	  
	   en	  zei	  hij:	  moge	  de	  ENE	  voor	  jou	  zaad	  inzetten	  	  
	   	   uit	  deze	  vrouw,	  	  
	   in	  de	  plaats	  van	  de	  gewenste	  	  
	   die	  is	  toegewenst	  aan	  de	  ENE!	  	  
	   Dan	  gingen	  ze	  terug	  naar	  zijn	  woonplaats.	  	  
21	   De	  ENE	  ziet	  om	  naar	  Chana,	  	  
	   en	  zij	  wordt	  zwanger	  en	  baart	  drie	  zonen	  	  
	   	   en	  twee	  dochters;	  	  
	   maar	  de	  jongen	  Samuël	  	  
	   	   groeit	  op	  bij	  de	  ENE.	  	  
••	  	  
26	   De	  jongen	  Samuël	  wordt	  intussen	  	  
	   gaandeweg	  groot	  en	  goed,-‐	  	  
	   zowel	  bij	  de	  ENE	  	  
	   als	  bij	  de	  mensen.	  	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lied: Gezang 522: 1, 3 en 5 
(tekst en melodie: Martin Luther  
'Christ unser Herr zum Jordan kam',  
vertaling: Jan Willem Schulte Nordhold) 
 
Allen: 

 
 
Allen: 
Zo teder als een mens kan zijn, 
zo staat de Zoon des mensen, 
de Zoon van God hier jong en rein, 
ons bidden en ons wensen 
vervullend met aanwezigheid. 
Een stem, een duif daalt neder. 
O heilige Drievuldigheid, 
op aarde schoon en teder, 
o God aan ons gegeven. 
 
Allen: 
Als ’t oog alleen het water ziet, 
zoals het wordt vergoten, 
dan weet het hart en twijfelt niet, 
wat daarin ligt besloten. 
Wij worden in uw dood gedoopt. 
Door U voorgoed vergeven, 
staat Adam stralend op en loopt 
terug in ’t eeuwig leven, 
het paradijs hervonden 
 
 
Epistellezing: 1 Johannes 5, 6-9 
 
6	   Híj	  is	  het	  die	  gekomen	  is	  door	  water	  	  
	   en	  bloed,	  Jezus	  Christus,-‐	  	  
	   niet	  met	  het	  water	  alleen,	  nee,	  	  
	   met	  het	  water	  en	  met	  het	  bloed;	  	  
	   en	  de	  Geest	  is	  het	  die	  dat	  betuigt,	  	  
	   omdat	  de	  Geest	  de	  waarheid	  is;	  	  
7	   omdat	  er	  drie	  zijn	  die	  getuigen:	  	  

8	   de	  Geest,	  het	  water	  en	  het	  bloed,	  	  
	   en	  de	  drie	  zijn	  uit	  op	  het	  éne.	  	  
9	   Als	  we	  het	  getuigenis	  	  
	   van	  de	  mensen	  aannemen,	  	  
	   het	  getuigenis	  van	  God	  is	  groter,	  	  
	   omdat	  dit	  het	  getuigenis	  van	  God	  is,	  	  
	  	  	  	  	  omdat	  hij	  getuigd	  heeft	  van	  zijn	  Zoon.	  
 
 
Vers voor het evangelie 
V:	  	  	   Toen hebt Gij in een aanschouwing 
 gesproken tot uw vrienden, 
 en gezegd: 
 'Hulp heb ik neergelaten over een held, 
 ik heb verheven hem 
 die ik uitkoos uit de gemeenschap' (Psalm 89,20) 
     Halleluja! 
g: 

 

       Hal - le - lu -   ja       Hal - le - lu -   ja 
 
(allen staan op) 
 
Evangelielezing: Marcus 1, 1-13 
 
Begin	  van	  de	  blijde	  aankondiging	  	  

	   van	  Jezus	  Christus.	  	  
2	  	  	  Zoals	  geschreven	  is	  	  
	   in	  de	  profeet	  Jesaja:	  	  
	   ‘zie,	  ik	  zend	  mijn	  aankondiger	  	  
	   voor	  je	  aanschijn	  uit,	  	  
	   die	  je	  weg	  bereiden	  zal;	  	  
3	   de	  stem	  van	  een	  die	  roept	  in	  de	  woestijn:	  	  
	   maakt	  gereed	  de	  weg	  van	  de	  Heer,	  	  
	   maakt	  zijn	  paden	  recht!’	  (Mal.	  3,1;	  Jes.	  40,3)-‐	  	  
4	   geschiedt	  het	  dat	  Johannes	  de	  Doper	  	  
	   in	  de	  woestijn	  	  
	   een	  doop	  van	  bekering	  predikt	  	  
	   tot	  vergeving	  van	  zonden.	  	  
5	   Tot	  hem	  is	  uitgelopen	  	  
	   heel	  de	  landstreek	  Judea	  	  
	   en	  de	  Jeruzalemmers	  allemaal,	  	  
	   en	  zij	  hebben	  zich	  door	  hem	  laten	  	  
	   onderdompelen	  in	  de	  rivier	  de	  Jordaan,	  	  
	   onder	  belijdenis	  van	  hun	  zonden.	  	  
6	   Hij,	  Johannes,	  is	  geweest:	  	  
	   gehuld	  in	  kamelenharen	  	  
	   met	  een	  leren	  gordel	  om	  zijn	  lende,	  	  
	   en	  een	  eter	  van	  sprinkhanen	  en	  wilde	  honing.	  	  
7	   Hij	  predikte	  en	  zei:	  	  
	   op	  komst	  is	  hij	  die	  sterker	  is	  dan	  ik,	  	  
	   na	  mij;	  	  
	   ik	  ben	  niet	  toereikend	  om	  te	  bukken	  	  
	   en	  de	  riem	  van	  zijn	  onderbindsels	  	  
	   los	  te	  maken;	  	  
8	   ik	  heb	  u	  gedoopt	  met	  water,	  	  
	   maar	  hij	  zal	  u	  dopen	  	  
	   met	  heilige	  Geest!	  	  

	  
	   	  



9	   En	  het	  geschiedt	  in	  die	  dagen	  	  
	   dat	  komt:	  Jezus,	  	  
	   vanaf	  Nazaret	  in	  Galilea,	  	  
	   en	  dat	  hij	  zich	  door	  Johannes	  	  
	   laat	  onderdompelen	  in	  de	  Jordaan.	  	  
10	   En	  meteen	  als	  hij	  opklimt	  uit	  het	  water	  	  
	   ziet	  hij	  de	  hemelen	  scheuren	  	  
	   en	  de	  Geest	  op	  hem	  neerdalen	  	  
	   als	  een	  duif.	  	  
11	   En	  er	  geschiedt	  	  
	   een	  stem	  uit	  de	  hemelen:	  	  
	   ‘jij	  bent	  mijn	  zoon,	  de	  geliefde,	  	  
	   in	  jou	  kreeg	  ik	  welbehagen!’	  (Ps.	  2,7;	  Jes.	  42,1)	  	  
12	   En	  meteen	  drijft	  de	  Geest	  hem	  uit,	  	  
	   de	  woestijn	  in.	  	  
13	   Hij	  is	  in	  de	  woestijn	  geweest,	  	  
	   veertig	  dagen	  lang	  	  
	   beproefd	  door	  de	  satan;	  	  
	   hij	  is	  bij	  de	  (wilde)	  dieren	  geweest,	  	  
	   ook	  hebben	  de	  aankondig-‐engelen	  	  
	   hem	  bediend.	  	  
tot	  zover	  ......	  
g: 

 

       Lof   zij    de  Heer       Lof   zij    de  Heer  
 
 
Minipreek 
 
 
 
Lied: Gezang 528  
'Omdat Hij niet ver wou zijn'  
(tekst: Huub Oosterhuis; melodie: Bernard Huijbers) 
 
Allen: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Allen: 
Overal nabij is Hij 
menselijk allerwegen. 
Maar geen mens herkent Hem, Hij 
wordt gewoon verzwegen. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 
Solo: 
God van God en licht van licht, 
aller dingen hoeder, 
heeft een menselijk gezicht, 
aller mensen broeder. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 
Allen: 
Wil daarom elkander doen 
alle goeds geduldig. 
Wees elkaar om zijnentwil 
niets dan liefde schuldig. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 
Allen: 
Wees verheugd, van zorgen vrij: 
God die wij aanbidden 
is ons rakelings nabij, 
wonend in ons midden. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 
 
Opwekking tot geven 
 
COLLECTES in deze dienst 
Wat voor elke kerkdienst geldt, geldt ook in onze 
muziekdiensten: iedereen is welkom en wie niets heeft 
mag zonder een cent uit te geven genieten van alles wat 
aangeboden wordt. 
Maar als u iets te besteden hebt, dan willen wij u vragen 
om na een 'gewone' gift in de eerste collecteschaal (die 
voor 'kerk en diakonie') in de tweede schaal ons 
Muziekfonds te bedenken met een gemiddelde gift van 10 
euro: wie het kan doen € 10, wie het beter kan doen € 15 
of € 20. In de dienst van Eerste Kerstdag brachten alleen 
al de dertig fysieke aanwezigen € 463 bij elkaar! 
Veel dank voor uw bijdrage!  Pieter Oussoren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Musica pro Deo en collecte:   
Dirait on 
Morten Lauridsen (1943-) 
uit zijn: Les Chansons des Roses 
op gedichten van Rainer Maria Rilke 
 
Abandon entouré d'abandon, 
tendresse touchant aux tendresses... 
C'est ton intérieur qui sans cesse 
se caresse, dirait-on; 
  
se caresse en soi-même, 
par son propre reflet éclairé. 
Ainsi tu inventes le thème 
du Narcisse exaucé, dirait-on. 
 
Toewijding door toewijding omgeven, 
tederheid die tederheden aanraakt,- 
van binnen uit word je onophoudelijk 
gestreeld, mogen we wel zeggen; 
 
je streelt en wordt gestreeld 
door eigen weerspiegeling verlicht. 
Zo komen je gedachten uit bij een 
Narcissus die zichzelf hervindt, 
mogen we wel zeggen. 
 
 
Gebeden 
 
gebed over de gaven 
 
voorbeden (telkens met gezongen responsie) 

 
 
stil gebed   
 
Otche Nash (Onze Vader - Michael Kedrov 1871-1940) 
 
Otche nash, izhe yesi na nebesakh, 
da svyatitsya imya Tvoye, 
da priidet tsarstviye Tvoye, 
da budet volya Tvoya 
yako na nebesi na zemli. 
Khleb nash nasushchni dazhd nam dnes, 
i ostavi nam dolgi nashi, 
yakozhe i my ostavvlya 
yem dolzhnikom nashim, 
i ne vvedi nasvo iskusheniye, 
no izbavi nas ot lukavago. 
Amin. 

 
v: Onze Vader  
g: 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 LAAT ONS NIET IN VERZOEKING KOMEN,  
 MAAR VERLOS ONS VAN HET KWADE. 
 

 
 
 
 
Slotlied (staande te zingen)  Gezang 686 
'De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt' 
(tekst: Huub Oosterhuis; melodie: Bernard Huijbers) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Wij zijn in Hem gedoopt 
 Hij zalft ons met zijn vuur. 
 Hij is een bron van hoop 
 in alle dorst en duur. 
 Wie weet vanwaar Hij komt 
 wie wordt zijn licht gewaar? 
 Hij opent ons de mond 
 en schenkt ons aan elkaar 
 
 De Geest die ons bewoont 
 verzucht en smeekt naar God 
 dat Hij ons in de Zoon 
 doet opstaan uit de dood. 
 Opdat ons leven nooit 
 in weer en wind bezwijkt, 
 kom Schepper Geest, voltooi 
 wat Gij begonnen zijt. 
 
 
Heenzending en zegen  
beantwoord met (allen): 

 
 
 
 
 
 
In deze dienst: 
 
Borodin Kwartet; 
Cécile Beemster, sopraan 
Jochem Baas, countertenor 
Theo van Willigenburg, tenor 
Ralp Koreman, bariton 
 
Organist en pianist: Dirk Zwart 
Voorganger: ds Pieter Oussoren 
	  
 
 
Colofon 
 
Alle Schriftlezingen zijn genomen uit de  
Naardense Bijbel, 12de druk (Skandalon 2017).  
 
De Naardense Bijbel is ook (kostenloos) via internet te 
raadplegen en te downloaden: www.naardensebijbel.nl. 
 
 
 
 
 
 
 

Komende diensten in de Lutherse Kerk van 
Apeldoorn: 
 
17 januari 10.00  2de zondag na Epifanie: 
ds J. Kappers 
26 januari 10.00 3de zondag na Epifanie   
ds C.L. Kraan (Avondmaal) 
 
 
 
Zondag 14 februari 2021 - 12.00 uur. 
Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ 
 
De hymne 'Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ' ('U Here 
Jezus roep ik aan' - Liedboek 796) stamt uit 1530, 
dus uit de beginjaren van de Reformatie, en is 
gecomponeerd door de theoloog Johann Agricola 
(1494-1566), een leerling en vriend van (maar later 
gebrouilleerd met) Luther. Bach bouwde er een 
Cantate omheen (BWV 177) waaruit we de alt-aria 
'Ich bitt noch mehr, o Herre Gott' zullen horen én 
het slotkoraal. Die aria is bedoeld voor solo 
countertenor, continuo en solo gamba. Opnieuw 
horen we in deze dienst de piepjonge gambist 
Harold Bunt begeleid door zijn broer Maurits die 
inmiddels in de Lutherse Kerk vaste organist is. 
Countertenor solist is de Engelsman Timothy 
Braithwaite, die ooit begon als jongenssopraan in 
een Engels koor en zich daarna als Choral Scholar 
aan Royal Holloway en studerend aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag 
voorbereidde op zijn inmiddels bloeiende 
professionele carriere.  
Ook zal Maurits Bunt het beroemde orgelvoorspel 
BWV 639 Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ laten 
horen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


