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Laat heel de aarde voor u buigen en zingen, uw
naam bezingen.
Psalm 66: 4

Voorganger: Ds. I. Boersma-Prins uit Wapenveld
Organist: Dhr. Th. van der Wal

Collectes:
Diaconie
Kerk
Beheer en Onderhoud

ORDE VAN DIENST
Viering Heilig Avondmaal
Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden
op de dienst.
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Wij zingen staande ons intochtlied: Psalm 66: 1, 2
1

Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel de aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.
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Kom, zie nu de geduchte werken
die God aan mensen heeft gedaan:
Hij stelde aan de wateren perken,
droogvoets zijn zij erdoor gegaan.
Laat zich ons hart in Hem verblijden:
God houdt de volken in het oog.
Zijn rijk is over alle tijden.
Gij trotsen, draag het hart niet hoog.

Stil gebed, onze hulp en groet
Wij zingen het Klein Gloria:
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Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige-Geest als in den
beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.
(wij gaan zitten)
Drempelgebed
Wij luisteren naar Lied 463 als gebed om ontferming
"Licht in onze ogen" (Via de beamer)
Licht in onze ogen, redder uit de nacht,
geldt uw mededogen nog wie U verwacht?
Als der mensen trooster roepen wij U aan:
noem de namelozen met een nieuwe naam!
Kyrie eleison, dat Gij U erbarmt,
onze kille koud met uw licht verwarmt!
Herder, wil behoeden, wie in’t duister valt.
Keer hun lot ten goede, licht dat stralen zal!
Bloesem in de winter, roze dageraad,
wees ons teken dat de zon verschijnen gaat!
Christe eleison, nog is niet verstomd
ons verlangend roepen dat Gij spoedig komt!

Regen uw gerechtigheid en bevrucht de aard,
tot de trouw ontkiemt en vrede bloeien gaat!
Kyrie eleison, wees genadig Heer!
Breng ons naar de morgen, wacht niet langer meer!
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Bemoediging

Wij zingen een Glorialied 885: 1
1

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Kindermoment met lied en verhaal (via de beamer)
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing uit Exodus 33 vers 12 - 23
12 Mozes zei tegen de HEER: ‘U draagt mij wel op het volk verder te laten trekken, maar U hebt mij niet laten weten wie U met
mij mee zult sturen, terwijl U toch gezegd hebt: “Jou heb Ik uitgekozen, jou ben Ik goedgezind.” 13 Als dat werkelijk zo is, laat
mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik U kennen en
weet ik zeker dat U mij goedgezind bent. Vergeet toch niet dat
deze mensen uw volk zijn.’ 14 De HEER antwoordde: ‘Moet Ik
dan zelf meegaan om je gerust te stellen?’ 15 Mozes zei: ‘Als U
niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. 16 Hoe zou
moeten blijken dat U mij goedgezind bent, mij en ook uw volk,
tenzij U met ons meegaat? Alleen dan nemen wij immers een
bijzondere plaats in onder de volken die de aarde bewonen.’ 17
De HEER zei tegen Mozes: ‘Ik verzeker je dat Ik zal doen wat je
vraagt, want Ik ben je goedgezind en Ik heb je uitgekozen.’
18 ‘Laat mij toch uw majesteit zien,’ zei Mozes. 19 Hij antwoordde: ‘Ik zal in mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn
de naam HEER uitroepen: Ik schenk genade aan wie Ik genade
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wil schenken, en Ik ben barmhartig voor wie Ik barmhartig wil
zijn. 20 Maar,’ zei Hij, ‘mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want
geen mens kan Mij zien en in leven blijven.’ 21 Toen sprak de
HEER: ‘Er is een plaats op de rots waar je dicht bij Mij kunt komen staan. 22 Als dan mijn majesteit voor je langs gaat, zal Ik je
in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je
houden tot Ik voorbij ben. 23 Als Ik mijn hand weghaal, zul je Mij
van achteren zien; mijn gezicht mag niemand zien.’
Wij zingen Lied 241 uit "Geroepen om te zingen"
(op melodie van ‘Blijf mij nabij’)
Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit
naar tijd en land door U ooit aangeduid.
Leef op in ons, de mens die leven moet,
één die de toekomst heeft die leeft voorgoed.
Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U?
Een mens gaat dood aan enkel toen en nu.
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop,
houd steeds in ons de toekomstmens ten doop.
Lezing uit 1 Johannes 1 vers 1 - 4
1 Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij
met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. 2 Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. 3 Wat wij gezien en gehoord
hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met
de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. 4 We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken.
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Wij zingen Lied 513: 1 - 4 "God heeft het eerste woord"

1

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Overdenking
Wij zingen Lied 35 (Het liefste lied van overzee)
Laat de geest van Jezus Christus
in mij leven dag aan dag;
laat zijn liefde mij vervullen met een diep ontzag.
Laat Gods Woord ook in mij wonen
en mij leiden door de tijd.
Niets is er om op te bouwen dat ons zo bevrijdt.
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Laat Gods vrede in mij leven,
altijd heer en meester zijn,
dat ik haar ook door kan geven aan wie leeft in pijn.
Laat mij drinken van de liefde,
uit de bron die Jezus is,
die door klein te willen worden nu de grootste is.
Laat mij zo de wedren lopen,
dapper in het strijdperk staan
en met Christus steeds voor ogen moedig verder gaan.
Dankgebed en voorbeden
De tafel wordt gereed gemaakt
Mededelingen en de Collectes.
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Meditatieve tekst bij de viering van het Heilig Avondmaal
(Dienstboek p. 354 - 355)
Gezamenlijk gebeden Onze Vader
Wij zingen Lied 377: 1, 3 en 5 "Zoals ik ben, kom ik nabij"
1

Zoals ik ben, kom ik nabij,
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij –
o Lam van God, ik kom.

3

Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt –
o Lam van God, ik kom.
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Zoals ik ben, in U te zijn
en Gij in mij, in brood en wijn:
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn –
o Lam van God, ik kom.

Nodiging
Instellingswoorden en delen van brood en wijn
Wij zingen Lied 381: 4 en 6
"Wie geeft het brood dat hongerigen voedt /
U wil ik danken grote Levensvorst"
4

Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,
waar is de bron waaruit ik drinken moet?
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;
voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.
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U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

Dankgebed
Wij Zingen staande ons slotlied 425 "Vervuld van uw zegen"
1

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Heenzending en Zegen
0-0-0-0-0-0-0-0-0
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MEDEDELINGEN:

Volgende week zondag, 23 januari 2022, om 9:30 uur gaat
Ds. Wiegers uit Olst voor.
===============================
Vanaf donderdag 20 januari tot en met maandag 24 januari
is Ds. Boersma afwezig.
Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met het
pastoraal team.
Contactgegevens zijn te vinden in de Wegwijzer en op de
website.
Voor andere zaken kunt u uiteraard ook contact opnemen met
één van de kerkenraadsleden.
===============================
===========================
=====================
=============
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