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DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Muziek bij binnenkomst
Welkom
Wij worden stil
Bemoediging
o.
a.
o.
a.

Onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

die trouw blijft tot in eeuwigheid
EN HET WERK VAN ZIJN HANDEN NIET LOSLAAT
AMEN

Luisteren: God heeft het eerste woord
https://www.youtube.com/watch?v=Tbh0-mkiOug
Groet
v.
a.

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.
AMEN

Gebed
Zoekend naar licht, Lied 1005
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn in het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
DIENST VAN DE SCHRIFT
Het Licht bij het Woord

Inleiding bij de lezingen
Schriftlezing: Johannes 1: 1-18
In den beginne was het woord;
het woord was bij God
en God was het woord.
Dit was in den beginne bij God.
Alles geschiedde daardoor;
zonder dit geschiedde er niets
van wat geschied is.
Daarin was leven;
het leven was het licht van de mensen.
Het licht schijnt in de duisternis
en de duisternis heeft het niet opgenomen.
Het geschiedde: een mens
werd gezonden door God,
zijn naam was Johannes.
Deze kwam als getuige
om te getuigen van het licht,
opdat allen zouden vertrouwen, door hem.
Hij was niet het licht;
hij was er om te getuigen van het licht.
Het ware licht, dat alle mensen verlicht,
kwam in de wereld.
Het was in de wereld
en de wereld is daardoor geworden,
maar de wereld heeft het niet erkend…
Het geschiedde: het woord werd vlees.
Het sloeg onder ons zijn tent op
en wij aanschouwden zijn heerlijkheid,
een heerlijkheid als van
de eniggeborene van de Vader,
vol van genade en waarheid.
Johannes getuigt van hem, hij riep:
‘Deze was het van wie ik zei:
die na mij komt, was al voor mij uit,
hij was eerder dan ik.
Uit zijn volheid namen wij allen aan:
genade op genade;
de Tora werd gegeven door Mozes,
de genade en de waarheid
zijn door Jezus Messias geworden.’
Niemand heeft ooit God gezien;
maar de eniggeboren Zoon,
die in de schoot van de Vader is,
die heeft hem uitgelegd.
Muziek: Jezus, U bent het licht

Jezus, u bent het licht in ons leven;
laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt.
Jezus, u bent het licht in ons leven:
open mij voor uw liefde, o Heer.
Schriftlezing: Johannes 1: 19-31
Dit is het getuigenis van Johannes.
Toen de Judeeërs uit Jeruzalem
priesters en Levieten naar hem toe zonden
om hem te vragen:
‘Wie ben jij?’
– beleed hij en ontkende niet,
ja hij beleed:
‘Ik ben de Messias niet.’
Ze vroegen hem:
‘Wat dan? Ben je Elia?’
Hij zei:
‘Dat ben ik niet.’
‘Ben je dan de Profeet?’
Hij antwoordde:
‘Nee.’
Nu zeiden ze:
‘Wie ben je?
Wij moeten toch antwoord geven
aan hen die ons gezonden hebben!
Wat zeg jij over jezelf?’
Hij sprak:
‘Ik ben de stem van een die roept
in de woestijn:
Maak recht de weg van de Heer!
zoals de profeet Jesaja heeft gezegd.’
En er waren er die men had gezonden
vanuit de Farizeeën;
zij vroegen hem en zeiden tegen hem:
‘Waarom doop jij dan
als je de Messias niet bent
noch Elia, noch de Profeet?’
Johannes antwoordde hun en zei:
‘Ik doop met water.
Midden onder jullie staat hij die je niet kent:
hij die na mij komt.
Hem ben ik niet waardig
om de riem van zijn sandaal los te maken.’
Dit geschiedde te Betanië over de Jordaan,
waar Johannes doopte.
De volgende dag zag hij Jezus
naar zich toe komen en zei:
‘Zie het lam van God

dat wegneemt de zonde van de wereld!
Déze is het over wie ik zei:
Na mij komt een man
die al voor mij uit was,
hij was eerder dan ik.
Ook ik wist niet van hem.
Maar opdat ‘t voor Israël zichtbaar zou worden,
daarom kwam ik om met water te dopen.’
Verkondiging
Muziek: Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, Lied 939
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, 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 den boze.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen
Mededelingen
Slotmuziek
Wegzending en zegen
Muziek

