Getuige van het licht
orde voor de viering op zondag 9 januari 2022
1e zondag na Epifanie
in de Nassaukerk te Amsterdam

VOORBEREIDING

muzikale opening

E. Satie, 1e Gymnopédie

welkom
aansteken kinder- en tienerkaars
we gaan staan
moment van stilte
bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
die trouw is tot in eeuwigheid
EN NIET LAAT VAREN WAT ZIJN HAND BEGON

drempelgebed:

Ene, onze God, U roepen wij aan.
Want onze geest heeft uw licht nodig,
onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede.
Neem gij ons bij de hand.
Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,
opdat wij waarlijk uw kinderen zijn
en u liefhebben en dienen
met al wat in ons is.
Amen.

aanvangslied

Liedboek 217 ‘De dag gaat open voor het woord des Heren’

we gaan zitten
kyrië

met acclamatie: Gezangen voor Liturgie 214 J. Duin:

2 God, vergeef ons onze schulden
Roep ons tot leven en wil ons verlossen. Refrein
3 God, naar U zien wij uit als wachters
Wees voor ons als het licht in de morgen.Refrein
gloria

Liedboek 158b De lofzang van Zacharias:
‘Een schoot van ontferming is onze God’

SCHRIFTEN
gebed

met acclamatie Liedboek 333:
Kom, Geest van God, maak onze harten open.
Dat Christus bij ons woning vindt!

schriftlezing

Jesaja 42 : 1 – 9

1 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.
2 Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar; 3
het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal
hij zuiver doen kennen. 4 Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen;
de eilanden zien naar zijn onderricht uit.
5 Dit zegt God, de HEER, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, die de
aarde heeft uitgehamerd met alles wat zij voortbrengt, die de mensen op aarde
levensadem geeft, en levensgeest aan allen die daar verkeren: 6 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 de mensen en maak je tot een licht voor alle volken, 7 om
blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker, wie in het
duister zitten uit de gevangenis. 8 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. 9 Wat eertijds
werd voorzegd, is nu vervuld en ik kondig jullie nieuwe dingen aan, nog voor ze
ontkiemen zal ik ze openbaren.
lied

Liedboek 530 ‘De Geest des Heren is op hem’

schriftlezing

Johannes 1 : 19 – 34 vertaling: Naardense Bijbel

19 En dit is het getuigenis van Johannes, wanneer de Judeeërs vanuit Jeruzalem tot
hem priesters en levieten zenden om hem de vraag te stellen: u, wie bent u? 20 Hij
belijdt, - hij loochent het niet en belijdt: ik ben de Christus niet! 21 Ze vragen hem: wat
dan wél? - bent u Elia? Hij zegt: dat ben ik niet! De profeet, - bent u dat? En hij
antwoordt: nee! 22 Dan zeggen ze tot hem: wie bent u, zodat wij een antwoord kunnen

geven aan wie ons hebben gestuurd? - wat zegt u over uzelf? 23 Hij verklaart: ik, ik
ben ‘de stem van een roepende in de woestijn: maakt recht de weg van de Heer!’ zoals
Jesaja, de profeet, heeft gezegd. 24 De afgezanten zijn uit de gelederen van de
farizeeërs. 25 Ze stellen hem een vraag en zeggen tot hem: waarom doopt u dan, als u
niet de Christus bent, niet Elia en niet de profeet! 26 Johannes antwoordt hun en zegt:
ik doop met water; midden onder u staat hij van wie u het niet weet (-) 27 die, na mij,
komende is, voor wie ik niet waardig ben om zelfs maar de riem van zijn schoeisel los
te maken! 28 Dat alles geschiedt bij Betanië aan de overzij van de Jordaan, - want
daar was het dat Johannes doopte.
29-Daags daarop wordt hij Jezus gewaar, als die tot hem komt; hij zegt: zie, het lam
van God dat wegdraagt de zonde der wereld! (-) 30 hij is het over wie ik heb gezegd:
na mij komt een man die vóór mij is geworden, omdat hij eerder was dan ik; 31 ook ik
wist niet dat híj het was, maar opdat hij aan Israël zal verschijnen, daarom ben ik
gekomen dopend met water! 32 En Johannes getuigt ook en zegt: ik heb aanschouwd
hoe de Geest als een duif neerdaalde uit de hemel en bleef rusten op hém; 33 ook ík
wist niet dat hij het was, maar die mij gestuurd heeft om te dopen met water, hij heeft
tot mij gezegd ‘op wie je de Geest ziet neerdalen en op hem blijven, díe is het die
doopt met heilige Geest’; 34 ik heb het zelf gezien en ben er getuige van geworden
dat hij is de Zoon van God!
overweging
lied

Liedboek 321 ‘Niet als een storm, als een vloed’

GEBEDEN EN GAVEN

gebeden

dankgebed; voorbeden, stil gebed. Steeds afgesloten met:
Voorganger:

Daarom vragen wij samen:

Gemeente:

bewerking van NLB 367e:

Bij elke gebedsintentie steekt de diaken een kaarsje aan. De
gebeden worden besloten met het Onze Vader (door iedereen
hardop gebeden):
Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw koninkrijk kome; Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
mededelingen

we gaan staan
slotlied

Liedboek 423 ‘Nu wij uiteengaan vragen wij God’

zegenbede

Liedboek 431c: Amen, amen, amen.

muzikale afsluiting

J.S. Bach, BWV 152 Tritt auf die Glaubensbahn

collecten

1 Wijkdiaconie / 2 Crisispastoraat
Offerblok: De eigen wijkkas.

Aan de collecten kunt u bijdragen bij de uitgang of via GIVT.
Offerblok: uw gift kunt u o.v.v. ‘Offerblok januari’ storten op: NL43 INGB 0003 717 062
Diakonie SOW Nassaukerk Amsterdam.

Aan deze viering werkten mee: Gerard van Zeijl (orgel/piano), David Harris (hobo), Jaap
Buning (dienstopdrager), Anrina Kolkman (diaken), Jane Heijnis, Annelies Faber en Jaap
Buning, (zang), Bart Treffers (koster en camerawerk) en ds. Piet Kooiman (voorganger).

AGENDA
Kunstvesper (online)
16 januari 16:00 uur: Kunstvesper rond de schilderijen van Pam Wessels

Nassaukerk open
Elke dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. Hier kunt u binnenlopen voor een
praatje of om iets in het voorbedenboek te schrijven.

