Orde van dienst zondag 9 januari 2022 Gertrudiskerk Achlum

Dienst van Voorbereiding:
Orgelspel
Binnenkomst ambtsdragers en handdruk ouderling van dienst aan de voorganger, de
voorganger gaat vervolgens de preekstoel op
Welkom en Mededelingen (door ouderling van dienst)
Aanvangslied (staande) psalm 27: 1 en 2
1
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here !
Waar is het duister dat mij onheil baart ?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard !
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal !
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Eén ding slechts kan ik van den Heer verlangen,
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev'
Hem dagelijks te loven met gezangen,
te wonen in zijn huis zolang ik leef !
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
aanschouwende hoe schoon en zuiver is
zijn licht, verlichtende de duisternis.

Stil Gebed
Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van Zijn handen
Groet
Genade barmhartigheid en vrede
zij u van God, de Vader
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en van Christus Jezus, onze Heer
Amen
Gebed van toenadering
Kyrie
Laten God aanroepen vanuit de nood van de wereld. We zingen Kyrië eleison

Gloria
Laten we zijn naam prijzen want zijn barmhartigheid kent geen einde.
We zingen Geroepen om te zingen 47: Gloria in excelsis Deo

Dienst van het Woord:
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kinderlied: Geroepen om te zingen 187 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij
Lezingen: Johannes 1: 18-34 (door Karin Zwart)
18 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan
het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.
19 Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem
priesters en Levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent u?’ 20
Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de
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messias.’21 Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook
niet.’ ‘Bent u de profeet?’ ‘Nee,’ antwoordde hij. 22 ‘Maar wie bent u dan?’
vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons
gestuurd hebben – wie zegt u zelf dat u bent?’ 23 Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept
in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer,” zoals de profeet Jesaja gezegd
heeft.’ 24 De afgevaardigden die uit de kring van de farizeeën kwamen, 25
vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan, als u niet de messias bent, en ook niet Elia
of de profeet?’ 26 ‘Ik doop met water,’ antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden
is iemand die u niet kent, 27 Hij die na mij komt – ik ben het niet eens waard om de
riemen van zijn sandalen los te maken.’ 28 Dit gebeurde in Betanië, aan de
overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte.
29 De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam
van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. 30 Hij is het over wie ik zei: “Na
mij komt iemand die meer is dan ik, want Hij was er vóór mij.” 31 Ook ik wist niet
wie Hij was, maar ik kwam met water dopen opdat Hij aan Israël geopenbaard zou
worden.’ 32 En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien
neerdalen, en Hij bleef op Hem rusten. 33 Nog wist ik niet wie Hij was, maar Hij die
mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de
Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de
heilige Geest.” 34 En dat heb ik gezien, en ik getuig dat Hij de Zoon van God is.’
Lied gezang 528: 1, 3 en 4
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Omdat Hij niet ver wou zijn
is de Heer gekomen.
Midden in wat mensen zijn
heeft Hij willen wonen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
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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.
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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.

Uitleg en Verkondiging
Orgelspel
Lied: gezang 838: 1,3 en 4
1
O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
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vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.
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Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.
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Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

Dienst van onze Dank/Antwoord:
Gebeden:
dankgebed,
voorbeden,
Stil gebed,
Gezamenlijk bidden van het Onze Vader
Onze Vader 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 Uwer is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
Inzamelen van de gaven
Slotlied: Gezang 863: 1, 5 en 6
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Nu laat ons God de Here
dankzeggen en Hem eren,
want goed zijn alle dingen
die wij van Hem ontvingen.
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Wij bidden U, Algoede:
wil altijd ons behoeden;
de kleinen en de groten,
houd ze in uw hart besloten.
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Bewaar ons in uw waarheid,
geef ons op aarde vrijheid,
met alle mensen samen
uw rijk, Heer, te beamen.

Heenzending en zegen
Ga nu heen in vrede met de zegen van onze God:
De Here zegent U en behoedt U.
De Here doet zijn aanschijn over u lichten en is u genadig
De Here verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede
afgesloten met het AMEN(3x)
De ouderling van dienst en voorganger buigen naar elkaar
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