Den Haag-Zuidwest
Locatie Abdijkerk
Orde van Dienst op 9 januari 2022,
1e zondag na Epifanie
(alleen online mee te vieren)
Vandaag is het de eerste zondag na Epifanie, de
verschijning van de Heer. Jezus is met zijn werk
onder ons begonnen: Hij verkondigt de grote daden
van God met woorden en tekenen. Tot aan de
40dagentijd is de liturgische kleur groen.
Voorganger: Ds Wietske Verkuyl
Organist:
Gijsbert Kok
m.m.v. de Corona-zanggroep.
Ouderling:
Diaken:
Lector:

Kees Ockhuysen
Nico Tetteroo
Marja Hoet

Voorbereiding
Orgelspel
Lied 522: Toen Jezus bij het water kwam BWV 684 Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Verwelkoming
De kaarsen worden aangestoken.
Kaarsenlied

We zijn stil en openen ons hart voor God
Bemoediging en toenadering (staande)
o: Onze Hulp is in de Naam van de Heer
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
o: Voor uw Geest, o God,
blijven wij vaak koud en onverschillig.
Uw stem dreigt steeds weer verloren te gaan
door alles wat ons hoofd en hart vervult.
g: BESCHIJN ONS MET UW LICHT, O GOD,
EN RICHT ONZE VOETEN
OP DE WEG VAN VREDE. AMEN.

Lied 221: 1, 3
Korte toelichting op deze dienst
Gebed vanwege de nood van de wereld
Iedere intentie beantwoorden we met (gesproken):
a: HEER ONTFERM U.
Psalm 72: 1, 4

Woord
Groet
v: De Heer zij met U
g: OOK MET U ZIJ DE HEER
Gebed bij de opening van het woord
Jesaja 42: 1-9
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. 2Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn
stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar;
3het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende
vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver
doen kennen. 4Hij zal niet uitdoven en niet breken
tot hij op aarde het recht heeft gevestigd; de
eilanden zien naar zijn onderricht uit. Dit zegt God,
de HEER, die de hemel heeft geschapen en
uitgespannen, die de aarde heeft uitgespreid met
alles wat zij voortbrengt, die de mensen op aarde
levensadem geeft, en levensgeest aan allen die daar
verkeren: 6In 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 het volk en maak je tot een licht voor alle
volken, 7om blinden de ogen te openen, om
gevangenen te bevrijden uit de kerker, wie in het
duister zitten uit de gevangenis. 8Ik ben de HEER,
dat is mijn naam. Ik deel mijn majesteit niet met
een ander, noch de lof die Mij toekomt met een
beeld. 9Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld
en Ik kondig jullie nieuwe dingen aan, nog voor ze
ontkiemen zal Ik ze openbaren.
Lied 459: 1, 2, 5, 6, 7

Johannes 1: 19-34
Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden
hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten
naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie
bent u?’ 20Hij gaf zonder aarzelen antwoord en
verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de messias.’ 21Toen
vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die
ben ik ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’ ‘Nee,’
antwoordde hij. 22‘Maar wie bent u dan?’ vroegen
ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan
degenen die ons gestuurd hebben – wie zegt u zelf
dat u bent?’ 23Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de
woestijn: “Maak recht de weg van de Heer,” zoals
de profeet Jesaja gezegd heeft.’ 24De afgevaardigden die uit de kring van de farizeeën
kwamen 25vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan,
als u niet de messias bent, en ook niet Elia of de
profeet?’ 26‘Ik doop met water,’ antwoordde
Johannes. ‘Maar in uw midden is iemand die u niet
kent, 27Hij die na mij komt – ik ben het niet eens
waard om de riemen van zijn sandalen los te
maken.’ 28Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant
van de Jordaan, waar Johannes doopte. 29De
volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en
hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van
de wereld wegneemt. 30Hij is het over wie ik zei:
“Na mij komt iemand die meer is dan ik, want Hij
was er vóór mij.” 31Ook ik wist niet wie Hij was,
maar ik kwam met water dopen opdat Hij aan
Israël geopenbaard zou worden.’ 32En Johannes
getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel
zien neerdalen, en Hij bleef op Hem rusten. 33Nog
wist ik niet wie Hij was, maar Hij die mij gezonden
heeft om met water te dopen, zei tegen mij:
“Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt
en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de
heilige Geest.” 34En dat heb ik gezien, en ik getuig
dat Hij de Zoon van God is.’
Lied 531: 3
Preek
Moment van stilte
Lied 534

Antwoord
Aankondiging van de inzameling van de gaven
1e collecte: Wijkdiaconie 'Stichting de Mussenhof'
2e collecte: Haastu
Uw collectebijdrage kunt u overmaken naar: NL59
INGB 0007 8625 54 t.n.v. Diaconie Den Haag Zuidwest
onder vermelding van de collecte waar het bedrag voor
bestemd is. Nog makkelijker: geven via uw smartphone,
zie www.loosduinen-centrum.nl/givt.htm
2e collecte: Haastu
Haastu organiseert verschillende activiteiten voor alle
studenten in Den Haag. Denk dan aan ontmoetingen
met elkaar, om nieuwe dingen te ontdekken over
jezelf en je te verdiepen in spannende onderwerpen.
Haastu heeft een eigen website waarop een
programmaboekje en diverse activiteiten staan
vermeld. Meer info op www.haastu.nu
Orgelspel
Trio over lied 518: Hoe helder staat de morgensterErnst Friedrich Richter (1808-1879)
Gebeden
•

Dankgebed, voorbeden en stil gebed,
steeds beantwoord met (gesproken):
HEER, VERHOOR ONS.

•

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 leidt 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.
Lied 275

Heenzending en zegen
We antwoorden met (gesproken): A-MEN
Orgelspel
Fuga in c op. 37 nr. 1 –
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
We blijven tijdens dit orgelspel nog even zitten.

