Grote Kerk Gemeente
Dordrecht

zondag 9 januari 2022 - 10.30 uur
1e zondag na Epifanie
voorganger: ds. A. Wijting, Gorinchem
organist:
Cor Ardesch

de kleur van deze zondag is wit

Voorlopig houden wij diensten met een beperkt aantal kerkgangers, maximaal
50. De vraag is weer of u zich van te voren wilt aanmelden via onze site. We
hopen dat het snel weer anders is. Ik hoop dat u begrijpt dat we dit doen uit
zorg voor de kwetsbaren in onze samenleving en uit meeleven met de
werkenden in de zorg die nu al overbelast zijn.
- klokgelui vooraf: de Dordtse Dom klokken 3, 4, 5, 6 Gloria Te Deum
- orgelspel: ‘Christ unser Herr zum Jordan kam’

BWV 684 – J.S. Bach

- welkom en korte afkondiging door de ouderling van dienst; stil gebed

VOORBEREIDING
gemeente gaat staan
- openingslied

gezang 517: 1, 2, 5
1

Christus, uit God geboren
vóór alle eeuwigheid,
komt ons als woord ter ore,
verschijnt in onze tijd,
een ster, die alle sterren
te boven gaat, hen verre
en glansrijk overstraalt

2

Gij, als een mens geboren,
vervult voor ons de tijd.
Nooit gaan wij meer verloren
voor God in eeuwigheid.
De dood mag niets meer hopen.
Nu zich de hemel opent
toont gij ons Gods beleid.

5

Wij sterven aan uw goedheid,
die ons het leven geeft.
De oude mens moet heengaan,
de nieuwe Adam leeft.
Vernieuw ons doen en denken,
dat wij ons aan U schenken,
ons hart al bij U leeft.

- bemoediging

v Onze hulp in de Naam van de Heer,
g die hemel en aarde gemaakt heeft.

- drempelgebed

v
g
v
g

O God, keer U òm naar ons toe
en doe ons weer leven met hart en ziel.
Laat ons, o HEER, uw liefde zien
en geef ons uw heil!
2

v O HEER, hoor ons gebed
g en laat ons geroep tot U komen:
… gebedsstilte …
g Heilig mijn hart, o HEER.
zodat ik kind-aan-huis kan zijn
in uw geheimen en in uw heiligdom,
door Hem, die onze Meester is:
Jezus Messias.
Amen.
- zondagspsalm

psalm 100

1

Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aarde alom, zijn rijksdomein,
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

2

Roep uit met blijdschap: 'God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.'

3

Treed statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Hef hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.

4

Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.
gemeente gaat zitten

- smeekgebed vanuit de nood van de wereld,
besloten met kyrië en gloria (gezang 299e)
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Heer ontferm u
Heer ontferm u
Christus, ontferm u
Christus, ontferm u
Heer, ontferm u over ons.
Heer, ontferm u over ons.
Glorie, glorie aan God hoog in de hemel
en op aarde vrede in mensen
van zijn behagen.
Wij loven U, aanbidden U,
vereren en zegenen U.
3

Wij danken U om uw glorie!
Hemelse koning, God over allen,
Vader van mensen!
Jezus Messias, één met de Vader,
Lam van God, die wegdraagt de zonden
van heel onze wereld:
geef uw ontferming!
Heilig, heilig zijt Gij alleen
Heer, Allerhoogste,
Jezus Messias, heilige Geest,
glorie van God!
U alle eer, nu en altijd.
Amen.

DIENST VAN HET WOORD
- groet

gezang 270b

- gebed bij de opening van het Woord
- lezing O.T.: Jesaja 42:1-9 (Naardense Bijbel)
1

2

3

4

Zie mijn dienaar, ik ondersteun hem,
mijn uitverkorene,
in hem heeft mijn ziel behagen;
geven zal ik mijn geest over hem,
recht zal hij doen uitgaan naar de volkeren.
Hij zal niet schreeuwen,
zal geen ophef maken,zijn stem niet laten horen op straat.
Het gekrookte* riet zal hij niet breken,
een verflauwende vlaspit niet doven,naar zijn trouw zal hij recht doen uitgaan.
Hij zal niet verflauwen, niet geknakt worden
voordat hij op aarde recht heeft gebracht,en op zijn onderricht
wachten de verste kusten.
4
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Zo heeft gezegd
de Godheid, de ENE,
die de hemelen schiep en ze uitspande,
de aarde uithamerde
en al wat uit haar ontspruit,adem geeft aan de gemeenschap daarop
en geest aan wie over haar voortgaan:
ik, de ENE,
heb je met recht-en-reden geroepen
en je bij de hand gevat;
ik zal je behoeden,
je bestemmen
tot een verbond met de gemeenschap,
een licht voor de volkeren.
Om ogen van blinden te openen,om wie geboeid is uit de kerker te leiden,
uit het gevanghuis
wie neerzitten in het donker.
Ik ben de ENE, dát is mijn naam;
mijn glorie geef ik niet aan een ander,
mijn lof niet aan de gesneden beelden.
De eerste dingen, zie zij zijn gekomen,nieuwe dingen heb ik te melden,
eer ze ontkiemen doe ik ze u horen!

- lied

gezang 459: 1, 4, 5, 6
1

Ik breng een rechter aan het licht,
zo spreekt de Heer, en zijn gericht
zal over alle volken gaan,
de tirannie heeft afgedaan.

4

Een riet dat buigt in weer en wind,
zo is mijn knecht, een mensenkind,
wat is geknakt, verbreekt hij niet,
zijn adem heelt gelijk een lied.

5

Is hij een lamp die helder schijnt,
hij dooft de vlam niet die verkwijnt,
mijn knecht geeft gloed aan het bestaan,
hij wakkert het geringe aan.

6

Hij is het eerste morgenlicht,
de blinde ziet een vergezicht,
de dove hoort een nieuw geluid,
de aangeklaagde gaat vrijuit.
gemeente gaat staan
5

- lezing N.T.: Johannes 1: 19-34 (NBV)
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
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.’
- lofprijzing

gezang 270d

gemeente gaat zitten
- woord voor de kinderen
- uitleg en verkondiging
- lied

gezang 528: 1, 3, 5
1

refrein:

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.

6

3

God van God en licht van licht,
aller dingen hoeder,
heeft een menselijk gezicht
aller mensen broeder.
refrein

5

Wees verheugd, van zorgen vrij:
God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij,
wonend in ons midden.
refrein

DIENST VAN DE GEBEDEN
- dankgebed en voorbeden, steeds onderbroken door gezang 368c
v

zo bidden wij U allen samen

g

- moment van persoonlijk gebed in stilte
- gezamenlijk Onze Vader
gemeente gaat staan
- slotlied

gezang 687: 1, 2
1

Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

2

Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

7

- uitzending en zegen

gezang 270j

allen:

- uitleidend orgelspel: ‘Gelobet seist du, Jesu Christ’ G.A. Homilius

collecten
In deze dienst zijn de collecten bestemd voor de volgende doelen:
kerk:
Liturgieën en wijkbrieven Grote Kerk Gemeente
diaconie:
Diaconale landelijke afdracht
Uw gaven voor kerk en diaconie kunt u overmaken op rekeningnummer NL37
INGB 00006573 05 t.n.v. Wijkraad 1 der Hervormde Gemeente onder
vermelding van kerkdienst 9 januari 2022. De penningmeester zorgt voor de
verdeling.
Ook staan er bij de uitgang schalen voor uw gaven.
komende zondag 16 januari, 10:30
voorganger:
ds. P.L. Wansink
organist:
Cor Ardesch
gastlidmaatschap
U voelt zich betrokken bij de Grote Kerk Gemeente en weet zich met ons
verbonden? Dan is het mogelijk om gastlid te worden. Voor meer informatie
verwijzen we u naar: www.grotekerk-dordrecht.nl.
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