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Op deze zondag hopen we weer de Maaltijd van de Heer te vieren.
De kerkenraad vindt het belangrijk Schrift en Tafel
met elkaar en gelijktijdig te kunnen vieren.
We nodigen u van harte uit mee te doen,
ook al kunt u niet naar de kerk komen.
Zorgt u er voor dat u voor de dienst begint, een stukje brood of een stukje matse
klaar hebt liggen en een bekertje met een slokje wijn of sap. Als u met uw gezin
of met andere mensen de kerkdienst volgt, dan is het plezierig als dit voor
iedereen klaar staat. Om de viering goed mee te beleven, is het ook fijn als u een
(elektrische) kaars of waxinelichtje hebt, dat u aan kunt doen, zoals we dat ook
in de kerk gewend zijn. Dergelijke rituelen zorgen voor een gevoel van
verbondenheid met elkaar.
We bidden een tafelgebed en nadat de voorganger het brood heeft gebroken en
de dankzegging over de wijn heeft uitgesproken, nodigt hij iedereen uit zelf
brood en wijn te nemen. Na orgelspel beëindigen we de gezamenlijke viering met
een dankgebed.
We hopen op een mooie viering in verbondenheid met Christus en met elkaar.

De Paaskaars wordt aangestoken
Orgelspel

Christ unser Herr zum Jordan kam BWV 685 - J.S. Bach
(1685-1750)

Welkom - Begroeting
Lied NLB 488: 1, 3, 4 en 5
1. In den beginne was het woord,
op aarde is zijn stem gehoord
die spreken wil tot elk geslacht,
Hij werd geboren in de nacht.
3. Hij is de Heer, Hij werd een knecht,
op Hem wordt alle last gelegd,
Hij woont temidden van het kwaad,
Hij troont in onze lage staat.

4. Hij troont in onze lage staat
waar al wat leeft verloren gaat,
Hij kwam toen niemand naar Hem riep,
dit licht dat zoveel luister schiep.
5. Dit licht dat in het duister sliep
is God die ons bij name riep,
Hij roept totdat Hij wordt gehoord,
in den beginne was het woord.
Lied NLB 421 Vrede voor jou - We wensen elkaar de Vrede van de
Heer
Gebed
Lied Psalmen voor Nu 47
Alle volgen, zing voor God!
Zing en klap nu in je handen,
want de HEER, de Allerhoogste,
is de God van alle goden.
Hij is sterk en hij heeft macht.
God is koning, koning van de aarde.
God is koning, koning van de aarde.
Hele volken gaf hij ons.
Al die mensen moesten buigen.
Alles lag aan onze voeten.
God koos ons als erfgenamen.
Hij gaf ons een vaderland.
God zal altijd, altijd van ons houden.
God zal altijd, altijd van ons houden.
God bestijgt zijn hoge troon
bij het schallen van trompetten.
Zing een lied voor onze koning,
voor de God van alle goden!!
Heel de werkeld buigt voor hem.
God is koning, koning van de aarde.
God is koning, koning van de aarde.
God is god, de hoogste macht.
Iedere koning sluit zich aan bij zijn volk,
bij het volk van Abraham.
Geen van die koningen kan tegen God op.
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Zij staan hoog, maar God staat nog veel hoger.
Zij regeren namens God de aarde.
Zij staan hoog, maar God staat nog veel hoger.
God is koning, koning van de aarde.
Berijming: L Goedbloed
Melodie: A Fountain, S Visser

Lezing Marcus 1
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 riemen 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.’
Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Lied NLB 456b: 1, 2, 5 en 6
1.

Kwam van Godswege
een man in ons bestaan,
een stem om te getuigen,
Johannes was zijn naam.
Man van Godswege,
Johannes was zijn naam.

2.

Zo staat geschreven:
de heuvel moet geslecht,
geen kwaad mag zijn bedreven,
maak alle paden recht.
Zo staat geschreven:
maak alle paden recht.
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5.

Doper, wat moeten
wij doen totdat Hij komt?
‘In hoop en vrees doet boete,
gelooft in zijn verbond.’
Doper wat moeten
wij doen totdat Hij komt?

6.

‘Deel met elkander
het brood van alledag,
opdat in u de ander
Gods heil aanschouwen mag.
Deelt met elkander
het brood van deze dag.’

Uitleg en overweging
Lied Highland Cathedral – Christ is our light
Gebeden – Stil gebed
Dienst van de Tafel
Lied 516: 1, 3 en 4
1.

Van 't vroeglicht van de dageraad
tot waar de zon weer ondergaat
zingt elk de koning Christus eer,
het kind der maagd is onze Heer.

3.

Het hemels lam stond wit en licht
in ’t zuiver water opgericht.
Met onze schuld heeft Hij gestaan
als dopeling in de Jordaan.

4.

O teken van zijn macht zo groot!
Het water in de kruik werd rood.
Toen Hij beval te schenken, schonk
de schenker wijn en ieder dronk.

De Heer zij met ons en laten we ons hart verheffen tot Hem.
Laten we Zijn Naam danken, want Hij is onze dankbaarheid waardig.
Ja, het is goed dat wij, hier: in dit gebouw en thuis, misschien alleen of
misschien samen met anderen, U danken, Heer, onze God, en U loven.
Met niemand bent U te vergelijken. Uw onmetelijke grootheid reikt verder
dan wij ons kunnen voorstellen en kunnen vermoeden. Uw peilloze liefde
komt dichter bij ons, dan wij bij onszelf kunnen komen.
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Van dag tot dag troost U ons en leidt U ons op onze weg. U brengt ons
licht. Daarom loven wij U met alle mensen die ons zijn voorgegaan:
Sanctus (NLB 404e)
Heilig, heilig, heilig, zullen wij U zingen.
Heilig, heilig, heilig, moeten wij U noemen,
met heel de schepping mee uw grote daden roemen!
Zingen wij hosanna, hemelhoog hosanna!
Zegen van Godswege,
Hij die komt gezegend met de naam van Hem!
Zingen wij hosanna, hemelhoog hosanna!
U danken wij, God van Israël, voor Jezus Christus, Uw geliefde zoon.
Hij is de weg die ons niet langer laat zoeken, maar die ons bij U brengt.
In Hem vinden wij de vreugde die ons doet verlangen naar U en naar Uw
genade. Als dopeling stond Hij met onze schuld in de Jordaan. Door Hem
vinden wij de vrijheid tot berouw en tot een nieuw begin. Hij leeft voor
ons. Daarom mogen wij omzien naar onze naaste.
In de nacht voordat Jezus stierf, toen het donker begon te worden, zat Hij
in een bovenzaal in Jeruzalem met zijn leerlingen aan tafel. Hij nam het
brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het aan Zijn leerlingen.
Hij zei: “Neemt, eet; dit is Mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt;
denk aan Mij wanneer jullie dit doen.’’
Toen de maaltijd bijna was afgelopen, nam Hij de beker wijn. Hij sprak het
dankgebed uit en gaf de beker aan Zijn leerlingen. En Hij zei: “Deze beker
is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Drink hieruit en
denk aan Mij wanneer jullie dit doen.’’
Totdat Hij komt, gedenken wij, Zijn dood,
belijden wij Zijn opstanding en
verwachten wij Zijn toekomst.
U, Eeuwige, onze God, U houdt de wereld in Uw hand.
Wij bidden U om Uw heilige Geest.
Schenk ons in brood en wijn een hechte verbondenheid met Jezus.
Dat ons hart in onze verbondenheid met Hem hoop en vrede zal vinden.
Wij bidden zingend mee met Jezus
Onze Vader (voor ons gezongen, NLB 369b)
Agnus Dei (NLB 408e)
Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld:
geef uw ontferming!
Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld:
geef ons uw vrede!
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Het brood dat wij breken, is gemeenschap met het lichaam van Christus.
De beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, is
gemeenschap met het bloed van Christus.
Wij nemen het brood.
Wij eten, hier en thuis, nu samen het brood dat leven en kracht geeft.
Wij nemen de wijn.
Wij drinken, hier en thuis, nu samen de wijn die het hart vreugde geeft.
Dankgebed
Mededelingen
Slotlied NLB 103c: 1, 3 en 5
1. Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij hem ontmoeten zult.
3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Looft uw Heiland, looft uw Heiland,
die het licht is in de nacht.
5. Engelen, zingt ja en amen
met de Koning oog in oog!
Zon en maan, buigt u tezamen
en gij sterren hemelhoog!
Looft uw Schepper, looft uw Schepper,
looft Hem, die het al bewoog!
Zegen
Orgelspel

A solis ortus cardine versus 2 - H. Scheidemann
(ca.1595-1663)
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Collectedoelen 10 januari 2021: 1. Diaconaal buurtwerk- Johannes in de
Wijk 2. Wijkgemeente
U kunt doneren via
- iDEAL-betaling https://site.skgcollect.nl/49/gift/formulier.html?id=4286
- Chrch app
- bankrekeningnummer NL56 RABO 0325 4090 21 onder vermelding van het
doel
1. Johannes in de wijk wil geïnspireerd aanwezig zijn in Overvecht, een wijk met
grote diversiteit, om samen met buurtbewoners verhalen te delen, gemeenschap
te smeden en dienstbaar te zijn aan elkaar waar mensen dat nodig hebben.

Extra ‘uitgangs’collecte voor het nieuwe ZWO-doel
“Vrouwen als vredestichters”
Colombia wordt al meer dan 60 jaar geteisterd door een sociaal en
gewapend conflict. Guerrillagroepen als FARC en ELN namen de wapens op
om hun ideologie te realiseren. Het leger sloeg met ijzeren vuist terug. Het
conflict zorgt ook voor crises in sociale relaties, families en
gemeenschappen. Vrouwelijke leiders uit verschillende
kerkgenootschappen vormden in 2007 de Grupo Ecuménico de Mujeres
Constructores de Paz (GEMPAZ). Gempaz werkt aan conflicttransformatie
en vredesopbouw. Tot nu toe zijn er 150 vrouwelijke leiders lid van
Gempaz. Kijk voor meer informatie over dit project op
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/vrouwen-alsvredestichters/
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