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Welkom
Stilte
Orgel

Liebster Jesu, wir sind hier - J. S. Bach
Liebster Jesu, wir sind hier,
dich und dein Wort anzuhören;
lenke Sinnen und Begier
hin zu deinem Himmelslehren,
daß die Herzen von der Erden
ganz zu dir gezogen werden.
Liefste Jezus, we zijn hier
om naar U en uw Woord te luisteren;
richten zintuigen en verlangen
naar uw hemelse leer,
dat de harten van de aarde
helemaal tot U aangetrokken worden.

Openingsvers en lofprijzing

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik u horen mag met hart en ziel.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd en de
eeuwen der eeuwen.
Amen
Halleluja

Kaarsen aansteken
Orgelimprovisatie lied 501

Als een ster in lichte luister,
als een vurig verschiet
straalt Gij ons tegen.
Terwijl de nacht nog huivert
daagt Gij op als ons nieuw lied!
Als een morgen aangebroken,
als het licht zonneklaar,
roos in de winter,
in de woestijn ontloken,
als belofte bloeit Gij daar.
Als een kind tot ons gekomen,
zijt Gij ons ongedacht
nader, nabijer

dan wij ooit durven dromen.
Liefde heet uw overmacht.
Als een woord, dat eens gegeven,
nóg de morgen ontbiedt,
zegt Gij ons aan
de nacht niet meer te vrezen,
want uw ster verlaat ons niet.
Psalmgebed psalm 98

Zing voor de HEER een nieuw lied:
wonderen heeft hij verricht.
Zijn rechterhand heeft overwonnen,
zijn heilige arm heeft redding gebracht.
De HEER heeft zijn overwinning bekendgemaakt, voor
de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.
Hij heeft geacht aan zijn liefde en trouw
voor het volk van Israël.
d einden der aarde hebben het gezien:
de overwinning van onze God.
Juich de HEER toe, heel de aarde,
juich en jubel, zing het uit.
Zing voor de HEER bij de lier,
laat bij de lier uw lied weerklinken.
Blaas op de ramshoorn en de trompetten,
juich als de HEER, uw koning, verschijnt.
Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft,
laat juichen de wereld met haar bewoners.
Laten de rivieren in de handen klappen
en samen met de bergen jubelen
voor de HEER, want hij is in aantocht
als rechter van de aarde.
Rechtvaardig zal hij de wereld berechten,
de volken oordelen naar recht en wet.

Orgel

Improvisatie psalm 98

Lezing Johannes 1: 1-14

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en
het Woord was God. Het was in het begin bij God.
Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan
van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven
was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de
duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht
gekregen. Er kwam iemand die door God was
gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als getuige,

om van het licht te getuigen, opdat iedereen door
hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij
was er om te getuigen van het licht: het ware licht, dat
ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het
Woord was in de wereld, de wereld is door hem
ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam
naar wat van hem was, maar wie van hem waren
hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen
en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht
gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet
op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk
verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.
Het Woord is mens geworden en heeft bij ons
gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij
hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de
enige Zoon van de Vader.
Orgel

Vom Himmel Hoch - J. S. Bach

Moment van stilte en inkeer
Gebeden afgesloten met het Onze Vader
Zegenbede

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
bij alles wat ons te doen staat,
alles wat we beleven mogen,
alles wat ons overkomt.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
in het leven dat we samen delen,
zo kwetsbaar als het is.
Mogen wij vandaag
voor elkaar een zegen zijn,
in ons verschillen en ons gelijken.
Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Collecten

1. Werk van de diaconie
2. Wijkkas Pauluskerk
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