ORDE VAN DIENST zondag 30 januari 2022
4e zondag na Epifanie ( = Verschijning van de Heer )
Voorganger: ds. Siets Nieuwenhuizen uit Oosterhout
Organist: dhr. Piet den Ouden
Aanvang 9.45 uur
VOOR DE DIENST
welkom
aansteken van de kaarsen (door de ouderling)
het openleggen van de bijbel (door de voorganger)
– we gaan staan –

DIENST VAN HET VOORWOORD
aanvangspsalm 84 : 1 en 3
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.
3. Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.
groet en beginwoorden
v:
de Heer is met u allen
g:
ZIJN VREDE IS MET U
v:
onze hulp is de Naam van de Heer
g:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v:l
die trouw houdt tot in eeuwigheid
g:
EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
– we gaan zitten –
drempelgebed
zingen 280 : 1, 2. 3 en 4
1. De vreugde voert ons naar dit huis,
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept Zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
2. Dit huis van hout en steen, dat lang,
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt,
van wie zijn voorgegaan.

3. dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt
wilt Gij die voor ons zijn?
4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar,
de hemel open gaat,
waar Gij ons met Uw engelen troost,
waar Gij U vinden laat.
smeekgebed
v: laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld
en laten we zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde.
zo bidden wij:
g: Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde!
Ontferm U toch met de ruimte van uw hart!
glorialied 648
1. Zing halleluja, hemel en aarde, zing,
zing voor de Ene, de Eeuwige
aan wie het licht, de liefde ontspringt, –
verheven is Hij, de Levende.
2. Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest,
dor hout bloeit op in uw open hof:
één en al bloesem, wekenlang feest –
wij plukken geloof en oogsten lof.
3. Zing halleluja, nodig de volken: drink,
eet van de vrucht, gij gezegenden;
zing dat langs lucht en wolken weerklinkt:
verheven is Hij, de Levende!
DIENST VAN HET WOORD
gebed om de opening van de Schriften
schriftlezing 1 Koningen 8 : 22 – 30
zingen 319 : 1, 2, 3 en 7.
1. Alles wat er staat geschreven,
Heer doe ons verstaan,
want uw woorden zijn ons leven,
spreek ons aan!
2 Mozes heeft het vuur zien branden
en hij werd uw knecht,
laat ons voortaan aan zijn hand en
wijs de weg.
3. Herder David werd een koning
en hij zong uw lof
en zijn zoon bouwde uw woning
heerlijk af.
7. Gij gaat onze aard’ te boven,
zend uw adem neer,
heel de aarde moet U loven
meer en meer.

schriftlezing Evangelie van Johannes 2 : 13 – 25.
zingen acclamatie gezang 368c ( 1x voorspel 2x zingen )
g: Doe lichten over ons, uw aangezicht
verkondiging
orgelspel
zingen 968 : 1 en 2
1. De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.
2. Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kinderen van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.
– we gaan staan –

belijdenis
v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van
Messias Jezus de enigheid van de Here God
Hoor Israël.
g: DE HEER IS ONZE GOD.
DE HEER IS ÉÉN EN ENIG.
v: Gij zult de Heer uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
en de naaste als uzelf
g: AMEN
zingen 968 : 5
5. Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons Uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van Uw daden,
in tijd en eeuwigheid.
– we gaan zitten –

DIENST VAN HET ANTWOORD
dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
g: 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
mededelingen
collectedoelen
eerste collecte : JOP
tweede collecte: Pastoraat en Eredienst
derde collecte : Klein onderhoud kerkgebouw
– we gaan staan –

slotlied 969
1. In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één broederschap rust in zijn troost,
één wereld in zijn woord.
2. Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is 't gouden koord
dat allen samen bindt.
3. Geliefden, sluit u dan aaneen.
vanwaar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd
4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.
HEENZENDING EN ZEGEN
v:…..
g: AMEN
orgelspel

