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ORGELSPEL
Psalm 100
In de Naam + van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
Gij zijt ons verschenen
toen wij in duisternis waren.
In uw naam is onze kracht.
GEBED VAN TOENADERING
Laat ons naderen tot God
die de hele schepping roept
tot leven voor zijn aangezicht.

AANDACHT VOOR DE COLLECTES
Bestemmingen: Diaconie; Restauratiefonds en
onderhoud gebouwen; deze gemeente
GEBEDEN
Intenties telkens besloten met:
v.
Licht der wereld,
a.
sta ons bij.
ONZE VADER
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.

Christus ging als eerste
waar het water stond,
waar de diepte heerste
schiep hij vaste grond.
Al wat wij misdeden
is met Hem vergaan,
wie gelooft is heden
met Hem opgestaan.
Amen.
Lied 523: 2,3
GEBED VAN DE ZONDAG
Toen Jezus, uw mens, onderging
in het water van dood en leven
en de Geest op Hem neerdaalde,
hebt Gij Hem aangewezen, God,
als uw geliefde Zoon.
Help ons door uw Geest
naar zijn stem te horen
en in zijn voetspoor te doen
wat Gij van ons vraagt;
dan zijn ook wij
mensen van uw welbehagen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U en de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
DE SCHRIFT – gelezen en gezongen
Profeten
Psalm
Evangelie
Lof
OVERWEGING
Lied 517: 1,2,3,4

Jesaja 42,1-9
72-A (Liedboek, gezongen)
Johannes 1,19-34
117-A

Lied 605
AFSLUITEND GEBED (lied 517:5) en ZEGENBEDE
Christus, uit God geboren,
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.

a.
a.

Zegene en behoede ons
de almogende en barmhartige Heer,
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.
loven wij de Heer.
Wij danken God.

ORGELSPEL

