VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen
De tafelkaarsen worden aangestoken

Liturgie

Bemoediging:

9 januari 2022
Eerste zondag na Epifanie

Afscheid van ds. Elsje Braam
als gemeentepredikant en start als ouderenpastor
van de Protestantse Gemeente Culemborg
en
afscheid van ds. Henk Fonteijn
als ouderenpastor
van de Protestantse Gemeente Culemborg

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed: Heer, Wij sluiten onze ogen
om tot onszelf te komen en tot U.
Wij sluiten onze ogen
om een betere kijk te krijgen
op de wereld om ons heen.
Wij vouwen onze handen
om tot rust te komen en tot overgave.
Wij vouwen onze handen
om ze des te beter
uit de mouwen te kunnen steken.
Verhoed Heer, dat een blik uit onze ogen
een medemens zou kwetsen of kleineren
Verhoed dat onze handen
naar zich toe zouden graaien
of van zich af zouden slaan.
Heer, geef dat onze ogen
omzien naar elkaar, blij makend en meedogend.
Geef dat onze handen U en de medemensen
gretig ten dienste staan
en schenk ons daartoe de adem van uw Geest. Amen.
Aanvangslied: Psalm 72a
Groet

Voorgangers:
Ouderling van dienst:
Lector:
Organist:
Met medewerking van:

ds. Elsje Braam en ds. Henk Fonteijn
Ulbert Hofstra
Anneloes de Weijer
Marijn Slappendel
zangers uit de cantorij

Uitgezonden vanuit de Open Hof

Aanvang: 10.00 uur

Kyrie
en gloria:

2

Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood
van de wereld en zijn naam prijzen, want sterker dan de dood
is zijn liefde en verder dan onze nood reikt zijn trouw.
Kyrie- en glorialied: 299j

Gebed van de zondag

Evangelielezing: Johannes 1: 19 - 34
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?’ Hij gaf
zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de messias.’ Toen
vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.’ ‘Bent u de
profeet?’ ‘Nee,’ antwoordde hij. ‘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?’ Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak
recht de weg van de Heer,” zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’ De afgevaardigden die uit de kring van de farizeeën kwamen, vroegen verder: ‘Waarom doopt
u dan, als u niet de messias bent, en ook niet Elia of de profeet?’ ‘Ik doop met
water,’ antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden is iemand die u niet kent, Hij
die na mij komt – ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los
te maken.’ Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar
Johannes doopte.
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. Hij is het over wie ik zei: “Na mij
komt iemand die meer is dan ik, want Hij was er vóór mij.” Ook ik wist niet wie Hij
was, maar ik kwam met water dopen opdat Hij aan Israël geopenbaard zou
worden.’ En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien
neerdalen, en Hij bleef op Hem rusten. 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.” En dat heb ik gezien, en ik getuig dat Hij de Zoon van God is.’

Inleiding op de dienst
Moment met de kinderen

DE SCHRIFTEN
Lezing: Jesaja 42: 1 -9
Hier is mijn dienaar, hem zal Ik steunen,
hij is mijn uitverkorene, in hem vind Ik vreugde,
Ik heb hem met mijn geest vervuld.
Hij zal alle volken het recht doen kennen.
Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet,
hij roept niet luidkeels in het openbaar;
het geknakte riet breekt hij niet af,
de kwijnende vlam zal hij niet doven.
Het recht zal hij zuiver doen kennen.
Hij zal niet uitdoven en niet breken
tot hij op aarde het recht heeft gevestigd;
de eilanden zien naar zijn onderricht uit.
Dit zegt God, de HEER,
die de hemel heeft geschapen en uitgespannen,
die de aarde heeft uitgespreid
met alles wat zij voortbrengt,
die de mensen op aarde levensadem geeft,
en levensgeest aan allen die daar verkeren:
In gerechtigheid heb Ik, de HEER, jou geroepen.
Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden,
Ik neem je in dienst voor mijn verbond met het volk
en maak je tot een licht voor alle volken,
om blinden de ogen te openen,
om gevangenen te bevrijden uit de kerker,
wie in het duister zitten uit de gevangenis.
Ik ben de HEER, dat is mijn naam.
Ik deel mijn majesteit niet met een ander,
noch de lof die Mij toekomt met een beeld.
Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld
en Ik kondig jullie nieuwe dingen aan,
nog voor ze ontkiemen zal Ik ze openbaren.

Lofprijzing: lied 339a
U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST,
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.
Preek
Orgelspel

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN
Belijdend lied: 321
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
Collecten: Gecombineerde collecte voor Stichting Plant een Olijfboom (60%) en voor

Lied: 459

de kerkdienst (40%) (zie onderaan de liturgie)
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Moment van afscheid en begin
Slotlied:

1005: 1, 2 en 5 (Nederlandse versie)

Zegen beantwoord met gezongen 'Amen'
De tafelkaarsen worden gedoofd

Orgelspel

Orgelspel
*

Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:
NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie PKN Culemborg,
onder vermelding van 'kerkdienst 9 januari 2022
(U kunt ook de QR-code hiernaast scannen)
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