Orde van Dienst zondag 9 januari 2022, aanvang 10 uur
(Alleen online te volgen via www.kerkomroep.nl)
Voorganger: ds. Laura Nagelkerke uit Breezand
Organist: Willem Leegwater
Ouderling van dienst: Ton Peters
Orgelmuziek voor aanvang van de dienst
Welkom
Moment van Stilte
Aanvangslied NLB 72: 1, 4, 6 – Geef, Heer, de koning uwe rechten
Aanvangswoord en Groet
Gebed om ontferming
Zingen NLB 305 – Alle eer en alle glorie
Gebed
Bijbellezing(en): 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.
Zingen NLB 809 – Blijf niet staren
Lezing: 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.’
Zingen NLB 456b: 1, 2, 8 – Kwam van Godswege
Overdenking
Willem Leegwater speelt: Behold the Lamb of God uit Messiah van G.F. Händel (1685-1759)
Dankgebed en Voorbeden afgesloten met het Onze Vader
Mededelingen en collectedoelen
1e collecte: diaconaal – Aanloophuis De Steiger in Alkmaar
2e collecte: voor onderhoud van de kerken en voor de kosten van de eredienst
Hoe u aan de collectes kunt bijdragen leest u in de nieuwsbrief.
Slotlied NLB 419 – Wonen overal
Wegzending en Zegen (afgesloten met het zeggen van 3x Amen door de gemeente)

