ORDE VAN DIENST
Zondag 16 januari 2022

Voorganger ds. Willemijn van Dijk – Heij, cantor-organist Anton Pauw, ouderling Niek
Rooseboom, diaken Marleen van Anken, koster Bas Romeijn, m.m.v. een zanggroep van
de Oude Bavo Cantorij

Inleidend orgelspel
Welkom
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen
We gaan staan
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

We begroeten elkaar in de naam van God die sprak
“er zij licht”
EN ER WAS LICHT
In de naam van Jezus
GODS LICHT IN DE DUISTERNIS
In de naam van de Heilige Geest
DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT AMEN

Gebed van toenadering
Voorganger:

.....
eeuwige God, wees ons genadig
EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN.

Allen:

We gaan zitten
Inleiding op de dienst
De zanggroep zingt: lied 275 ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’
Gebed om ontferming en opening van het Woord
Lezing:

Exodus 33: 12-23

Muziek:

Orgelimprovisatie

Lezing:

Johannes 2: 1-11

De zanggroep zingt: lied 793: 1 en 3 ‘Bron van liefde, licht en leven’
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Overdenking
De zanggroep zingt: lied 528: 1, 3 en 5 ‘Omdat Hij niet ver wou zijn’
Gebeden Dankgebed, diaconale voorbeden, stil gebed en afsluitend
bidden we het ‘Onze Vader’
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 en bloemengroet
De zanggroep zingt: lied 792: 1, 3 en 4 ‘Kom, God, en schrijf uw eigen
naam’
We gaan staan
Zegen
Allen:

AMEN

Uitleidend orgelspel

Mededelingen
Collecte
De eerste collecte is voor het werk van de diaconie. Klik hier om een gift

te geven aan de diaconie.
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De tweede collecte is voor ‘Toerusting voor werkers in de kerk’
De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel
genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen
actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot
jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is
belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de
Protestantse Kerk vrijwilligers - maar ook professionals - met een groot en
gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en
vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.
Klik hier om een gift te geven voor deze bestemming

Deze dienst is live te volgen en later terug te zien op bavo.nl of via
kerkdienstgemist.nl
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