Grote Kerk Gemeente
Dordrecht

zondag 16 januari 2022 - 10.30 uur
Tweede zondag van Epifanie
voorganger:
organist:

ds. P. L. Wansink
Cor Ardesch

de kleur van deze zondag is groen

- klokgelui vooraf: de Dordtse Dom klokken 3, 4, 5, 6 Gloria Te Deum
- orgelspel: Praeludium, Fuga en Postludium G. Böhm
- welkom en korte afkondiging door de ouderling van dienst; stil gebed

VOORBEREIDING
- openingslied
1
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gemeente gaat staan
gezang 207: 1 en 2
De trouw en goedheid van de Heer
verschijnt ons elke morgen weer
en blinkt en blijft als dauw zo fris,
zolang het dag op aarde is.
O Christus, schone morgenster,
wees met uw gunst ons hart niet ver;
steek al uw lichten in ons aan,
dan kan uw heil ons niet ontgaan.

- bemoediging

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

- drempelgebed

v Barmhartige God, - - - - - door Jezus Christus, onze Heer.
g Amen.

- zondagspsalm

psalm 66: 1, 2, 7

1

Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel de aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.

2

Kom, zie nu de geduchte werken
die God aan mensen heeft gedaan:
Hij stelde aan de wateren perken,
droogvoets zijn zij erdoor gegaan.
Laat zich ons hart in Hem verblijden:
God houdt de volken in het oog.
Zijn rijk is over alle tijden.
Gij trotsen, draagt het hart niet hoog.

7

De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.
gemeente gaat zitten
2

- smeekgebed vanuit de nood van de wereld,
besloten met kyrië en gloria gezang 299e
v
g
v
g
v
g

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.
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

v De Heer zal bij u zijn!
g De Heer zal u bewaren!

- gebed bij de opening van het Woord
- lezing O.T.: Genesis 28: 10-19 (Naardense Bijbel)
Jakob trekt weg van Beëer Sjeva,en gaat op Charan aan.
11 Hij bereikt het oord
en overnacht daar,
want de zon is thuisgekomen;
hij neemt een van de stenen van het oord en
legt die aan zijn hoofdeinde;
zo slaapt hij in, in dat oord.
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Hij droomt:
ziedaar, een ladder
geposteerd op het aardland,
zijn hoofd reikend tot aan de hemel;
ziedaar: engelen van God
opstijgend en neerdalend daarover;
en ziedaar: boven hem de ENE geposteerd;
hij zegt:
ik ben de ENE,
God van je vader Abraham en
God van Isaak;
het aardland
waarop je nu slaapt
zal ik geven aan jou en aan je zaad;
worden zal je zaad als het stof van het aardland
en uitbreken zul je zeewaarts, oostwaarts,
noordelijk en zuidwaarts;
gezegend zullen zijn door jou,
en door je zaad
alle families op de –rode– grond;
ziehier, ik ben met je,
wáken zal ik over je, overal waar je gaat
en je doen terugkeren
op deze –rode– grond;
want ik zal je niet verlaten
totdat ik echt heb gedaan
wat ik tot jou heb gesproken!
Jakob wordt wakker
uit zijn slaap
en zegt:
waarlijk is hier de ENE
in dit oord;
en ík heb het niet onderkend!
Hij wordt bevreesd en zegt:
hoe vreeswekkend is dit oord!dit is niet anders
dan een huis van God,
dit is de poort des hemels!
In de ochtendvroegte
recht Jakob zijn schouders,
hij neemt de steen die hij had neergelegd
aan zijn hoofdeind
en zet haar neer als standkei;
dan giet hij olie over haar hoofd.
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Hij roept als naam uit voor dat oord:
Bet El,- huis van God!
maar eertijds was ‘Loez’ de naam van de stad
van hoofde aan.

- lied

gezang 815
1

Het eerste licht raakt Jakob aan:
Ik ben.
Er is een lange weg te gaan.
Maar waar geen reisgenoot meer is
behoudt één naam betekenis:
Ik ben.
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De naam die afdaalt in de nacht:
Ik ben,
die in een droom op Jakob wacht.
Ik ben het woord dat naar u taalt,
u voorgaat en u achterhaalt,
Ik ben.
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Hij is op deze plaats geweest:
Ik ben.
De schepping ademt nog zijn geest.
Zelfs in een steen weerklinkt zijn naam,
de kracht die mensen op doet staan:
Ik ben.
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O onuitsprekelijk geheim,
Ik ben.
Wil ons ook tegenwoordig zijn.
Hoe ontzagwekkend is de plaats
waar Gij op ons te wachten staat.
Ik ben.
gemeente gaat staan

- lezing N.T.: Johannes 1: 35-51 (NBV)
35

De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen.
Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: ‘Daar is het lam van God.’
37 De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee.
38 Jezus draaide zich om, en toen Hij zag dat ze Hem volgden, zei Hij:
‘Wat zoeken jullie?’ ‘Rabbi,’ zeiden zij tegen Hem (dat is in onze taal
‘meester’), ‘waar verblijft U?’ 39 Hij zei: ‘Kom maar mee, dan zul je het
zien.’ Ze gingen met Hem mee en zagen waar Hij onderdak had
gevonden. Het was ongeveer twee uur voor zonsondergang, en ze bleven
die dag bij Hem.
36
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Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus
gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. 41 Meteen zocht
hij zijn broer Simon op, en hij zei tegen hem: ‘Wij hebben de messias
gevonden,’ (dat is Christus, ‘gezalfde’) 42 en hij nam hem mee naar Jezus.
Jezus keek hem aan en zei: ‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar
voortaan zul je Kefas heten.’ (Dat is Petrus, ‘rots’.)
43 De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan. Hij zocht Filippus
op en zei tegen hem: ‘Volg Mij.’ 44 Filippus kwam uit Betsaïda, uit dezelfde
stad als Andreas en Petrus. 45 Hij zocht Natanaël op en zei tegen hem:
‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven
heeft en over wie ook de profeten hebben gesproken: Jezus, de zoon van
Jozef, uit Nazaret!’ 46 ‘Uit Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds
vandaan komen?’ ‘Ga zelf maar kijken,’ zei Filippus. 47 Jezus zag
Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een echte Israëliet, een mens
zonder bedrog.’ 48 ‘Waar kent U mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus
antwoordde: ‘Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de
vijgenboom zat.’ 49 ‘Rabbi,’ zei Natanaël, ‘U bent de Zoon van God, U bent
de koning van Israël!’ 50 Jezus vroeg: ‘Geloof je omdat Ik tegen je zei dat
Ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien.’
51 ‘Werkelijk, Ik verzeker jullie,’ voegde Hij eraan toe, ‘jullie zullen de
hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en
neerdalen naar de Mensenzoon.’
- lofprijzing

v
g

Lof zij U, Christus
in eeuwigheid, amen.
gemeente gaat zitten

- woord voor de kinderen
- uitleg en verkondiging
- meditatief orgelspel
- lied

gezang 517: 1, 2, 3
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
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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.

3

U kennen doet ons bloeien,
uw liefde doet ons goed.
Wanneer wij in U groeien
smaakt elke dag ons zoet.
Wij dorsten heel ons leven
om ons aan U te geven.
Kom ons dan tegemoet!

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

zo bidden wij allen samen

g

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

gezang 531
1

Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.
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Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
‘‘k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadeze’,Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook jou terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.
7
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Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, - het eeuwig leven.

- uitzending en zegen
allen: Amen.
- orgelspel: Ciacona G

G. Böhm

collecten
In deze dienst zijn de collecten bestemd voor de volgende doelen:
kerk:
Jeugdwerk Grote Kerk Gemeente
diaconie:
Stichting Gipsy Mission Roemenië
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 16 januari 2022. De penningmeester zorgt voor
de verdeling.
Ook staan er bij de uitgang schalen voor uw gaven.
agenda
maandag t/m zaterdag 10.00-14.00 uur:

stilteruimte Trinitatiskapel
(zondag 12.00-14.00 uur)

komende zondag 23 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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