Orde van Dienst online viering
in de Hoofdhof te Berkum zondag 10 januari 2021
Voorganger: mw. Desiree Lips
Ouderling: Fokje Duursema; Diaken en lector: Alice Tanis
Organist: Robert Helder, zang: leden van het Hoofdhofkoor
De bloemen gaan met een hartelijke groet naar mw. J. Schriemer-Frijlink
_____
Welkom
Stil moment en aansteken Gemeentekaars
Aanvangslied: Lied 100: 1 ,2 en 4
1

2

Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aard' alom, zijn rijksdomein,
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

Roep uit met blijdschap; "God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt".

Bemoediging en groet
Zingen: Lied 906: 1 en 8
1 God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in ’t stof aanbidden.
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem heft tot Hem
sla de ogen neder,
geve ’t hart Hem weder.

4

Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw;
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

8 Heer kom in mij wonen,
zij mijn hart en leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,
dat G’ in mij uw beeld kunt lezen.
Waar ik ga zit of sta, laat mij U
aanschouwen, met een stil vertrouwen.

Kyriëgebed
Glorialied: Lied 487: 1 en 2
1 Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in onze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roep op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.

2 Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Gebed bij opening van de Bijbel
Zingen: Lied 362: 1 en 3
3
Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op
vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor
gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen
drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Inleiding op de schriftlezingen

Schriftlezingen: Jesaja 55: 1 - 11
Marcus 1: 1 - 11 (13)
Zingen: Lied 686: 1, 2 en 3
2 Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.
3 De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.
Overweging

Zingen: Lied 538: 1, 2, 3 en 4
1 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die 't ons heeft voorgedaan.
2 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

3 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.

4 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

Gebeden
Collecte-oproep
De 1e collecte is bestemd voor de Diaconie/Stichting Present en de 2e collecte is voor de Bloemen.
Zingen: Lied 416: 1, 2 en 3
1

2

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen
Zingen: Lied 416: 4
4

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
_____
De kerkenraad wenst u een goede zondag.

