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Thema: Doop van Jezus door Johannes
Het begin van het openbare optreden van Jezus, het moment waarin de
drieëenheid van God voor het eerst aan het licht komt (Mc 1, 10-11)

Orgelmuziek: Het orgel ondergaat de komende tijd restauratiewerkzaamheden
ten behoeve van schilderwerk en vergulding van de orgelkas, de beelden op het
orgel, het balkon en de zuilen waarop het balkon rust. Daarom is de speeltafel
van het orgel deels gedemonteerd en zullen de frontpijpen worden verwijderd. De
‘grande dame’ zal de komende tijd dus niet kunnen klinken en derhalve zal er bij
aanvang van de dienst stilte zijn ter voorbereiding op de liturgie. Ook na de zegen
zal er voorlopig geen orgelmuziek kunnen klinken.
Stilte
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Mededelingen: namens de kerkenraad door ouderling Bart Methorst

-

INTREDE

Intredelied 217: 1, 2 en 3
1 De dag gaat open voor het Woord des Heren,
Zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.
2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tesamen,
God onze Vader.
3 Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.
Bemoediging en Groet
Lied 217: 4
4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.
Inleindend woord
Smeekgebed
Glorialied 217: 5
5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.
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DE SCHRIFTEN

Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing OT: Jesaja 55: 1-6
Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk
zonder betaling. Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon
besteden aan wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, en je zult
ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal.
Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je zult leven. Ik sluit met jullie een
eeuwigdurend verbond, als bevestiging van mijn liefde voor David. Hem heb ik
aangesteld als vorst en heerser over de naties, als getuige voor de volken.
Ook jij zult een volk ontbieden dat je nog niet kende, en een volk dat jou nog niet
kende zal zich haasten om bij je te zijn, omwille van de HEER, je God, de Heilige
van Israël, die je deze luister heeft verleend.
Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is

Lied 687: 1 en 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.
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Schriftlezing NT: Marcus 1: 1-11
Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Het staat
geschreven bij de profeet Jesaja: ‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een
weg voor je banen. Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de
Heer gereed, maak recht zijn paden!”’ Dit gebeurde toen Johannes de Doper
naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te
komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen. Alle inwoners van Judea en
Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan,
terwijl ze hun zonden beleden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar
met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing.
Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet
goed genoeg om me voor hem te bukken en de riem van zijn sandalen los te
maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige
Geest.’ In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan
om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water
omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich
neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou
vind ik vreugde.
Lied 741: 1 en 2
1 Een engel roept de oude man
hij stokt, kan niet meer spreken.
Elisabeth ontvangt, zij weet:
Johannes zal hij heten.
Haar nicht Maria komt te hulp,
met haar in heil eendrachtig;
het kind springt op, wijst in haar schoot
op Hij die redt waarachtig.
refrein
Johannes is zijn naam,
Gods rijk kondigt hij aan,
hij wijst een nieuw bestaan,
een koppig godsgeschenk.
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2 Een stem die roept in de woestijn:
Draag vruchten van bekering.
De wegbereider van Gods rijk,
de schare zoekt zijn lering.
Johannes wijst op wie daar komt,
het Lam van God, je redder.
‘Ik doop met water, hij met vuur;
ik minder, hij gaat verder’.
refrein
Johannes is zijn naam,
Gods rijk kondigt hij aan,
hij wijst een nieuw bestaan,
een koppig godsgeschenk.
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OVERWEGING

Lied 524: 1, 2 en 4
1 Nu gij de doop ontvangt in de Jordaan,
stroomt aller wereld water daar in samen
Noach en Mozes, Jona en Naaman
Moedigen U vanaf de oever aan.
2 Gij wilt niet als een onbeschreven blad
veraf staan van ons volgekladderd leven;
ons leven wordt U op het lijf geschreven,
Gij stapt in onze dood als waterbad.
4 Gij rijst uit onze dood en van omhoog
klinkt er een stem: ‘Mijn Zoon, mijn diepste vreugde’.
En eindelijk kan Noachs duif haar vleugels
dichtvouwen; zie, de aarde is weer droog.
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GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden
Stil gebed
Allen: Onze Vader die in de hemel zijt; Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.
In eeuwigheid. Amen.
Slotlied 527
1 Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.
2 Als een kind zijt Gij gekomen
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.
3 Als een vuur zijt Gij verschenen
als een ster gaat Gij ons voor
in den vreemde wijst uw spoor
in de dood zijt Gij verdwenen.
4 Als een bron zijt Gij begraven
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn
ooit nog vrede hier op aarde?
5 Als een woord zijt Gij gegeven
als een nacht van hoop en vrees
als een pijn die ons geneest
als een nieuw begin van leven.
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WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen
================================================================
Bedankt voor uw en jouw belangstelling ,
gezegende week en graag tot volgende keer!

Donaties kunnen als volgt worden overgemaakt:
Diaconie Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: 10-01
op IBAN: NL08 RABO 031 330 66 13
Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: 10-01
op IBAN: NL96 RABO 0313 3773 91
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