Liturgie zondag 10 januari 2021
Eerste Zondag na Epifanie
In deze dienst wordt Johan Bouwman benoemt tot kerkrentmeester. En bevestigd worden Janny de
Vries-Fokkema als ouderling-kerkrentmeester en Wessel Veenstra als diaken.
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VOORBEREIDING
Orgelspel
J.L. Krebs – Sonate in F KrebsWV 836
Welkom en mededelingen
Aanvangslied

“Juich Gode toe, bazuin en zing”, Psalm 100: 1 en 4

1.Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard' alom, zijn rijksdomein,
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.
4.Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.
Votum en Groet
Ontsteken van de kaars van verbondenheid
Drempelgebed – met lied no. 600: 1, 2, 3 en 4
1.Licht ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen.
2. Licht, geschapen, uitgesproken,
Licht, dat straalt van Gods gelaat,
Licht uit Licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!
3. Licht, aan liefde aangestoken,

Licht, dat door het donker brandt,
Licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!
4. Licht, verschenen uit den hoge,
Licht, gedompeld in de dood,
Licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!
Kyrie
Gloria “Machtig God, sterke Rots”, ELB 351
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
Glorie voor uw naam.
Lam van God, hoogste Heer,
Heilig en rechtvaardig,
Stralend Licht, Morgenster,
Niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.
BENOEMING EN BEVESTIGING
Inleiding
Gebed
Lied

“Bijeengeroepen uit onze huizen”, Uit: Geroepen om te Zingen
Op melodie: “Geest van hierboven”
1.Bijeengeroepen uit onze huizen,
elk met ons eigen levenslied,
zijn wij gekomen om weer te dromen
van wat God in ons mensen ziet.
Wij willen zingen van alle dingen,
roepen uit donker, roepen om leven,
roepen om licht om Gods woorden te zien.
God zal ons horen, Hij schenkt het leven.
Hij zal ons vragen antwoord te geven,
samen te leven in zijn gloria.

Benoeming van Johan Bouwman tot kerkrentmeester en bevestiging van Janny de Vries-Fokkema als
ouderling-kerkrentmeester en Wessel Veenstra als diaken.
Lied

“Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer”, no. 360: 1, 2 en 6
1.Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt
met hemelse barmhartigheid.
2.Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.
6. Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

Het woord is aan de voorzitter van de kerkenraad, Harm Haitsma.
HET WOORD
Gebed
Eerste Lezing

Jesaja 55: 6-11

Lied

“Hij, die gesproken heeft een woord dat gaat”, no. 362: 1 en 3
1.Hij die gesproken heeft een woord dat gáát.
Een tocht door de woestijn, een weg ten leven.
Een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven.
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad.
Hij roept ons aan, 'Ik zal jou niet begeven'.
3.Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord een bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt;
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Tweede Lezing

Marcus 1: 1-11

Lied

“Christus ging als eerste”, no. 523: 1 en 2
1.Christus ging als eerste

waar het water stond,
waar de diepte heerste
schiep Hij vaste grond.
Refrein:
Al wat wij misdeden
is met Hem vergaan,
wie gelooft is heden
met Hem opgestaan.
2.Christus trok als eerste
door de doodsjordaan,
wat als scheiding heerste
kan niet meer bestaan.
Refrein
Preek
Orgelspel

J.S. Bach – Christ, unser Herr, zum Jordan kam BWV 684

ONZE DANK
Pastoralia
Gebeden
Afgesloten met het Onze Vader
Onze Vader in de hemel
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. AMEN
Collecteaankondiging
Slotlied

“Ga met God en Hij zal met je zijn”, no. 416: 1, 2 en 4
1.Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
2.Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4.Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten,
Ga met God en Hij zal met je zijn.
WEGZENDING EN ZEGEN
Zegen - Afgesloten met gezongen AMEN
Orgelspel

A. Guilmant – Marche in D

