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De Paaskaars en het licht van de kindernevendienst worden aangestoken
Orgelspel
A solis ortus cardine WV 1 - H. Scheidemann (ca.1595-1663)
Welkom

Openingslied NLB 516 - 1, 3, 5
1.

Van 't vroeglicht van de dageraad
tot waar de zon weer ondergaat
zingt elk de koning Christus eer,
het kind der maagd is onze Heer.

5.

U met de Vader en de Geest,
o Heer die op het heilig feest
van heden ons verschenen zijt,
zij lof en eer in eeuwigheid.

3.

Het hemels lam stond wit en licht
in ’t zuiver water opgericht.
Met onze schuld heeft Hij gestaan
als dopeling in de Jordaan.

voorganger: De Levende zal u nabij zijn

(we gaan zitten)

Lied NLB 421 Vrede voor jou
We wensen elkaar de Vrede van de Heer

Gebed vanuit de nood van de wereld, waarin gezongen wordt

Laten we stil zijn
voorganger:
Hoor Israël, de Levende is onze God, de Levende is Eén

voorganger:
Heb daarom de Heer lief met hart en ziel
en met inzet van al je krachten.
En heb je naaste lief als jezelf.
Lied NLB 680 - 1, 2, 3, 4
1.

Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods, 2.
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, Lichtengel, in de nacht,
van onze geest, verward en trots.
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Waar Gij niet zijt, is het bestaan,
is alle denken, alle doen
zo leeg en woest, zo dood, als toen
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.

3. Er is geen licht dan waar Gij zijt,
4.
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,
geen leven, dan waar Gij het wekt
in een gemis dat naar U schreit.

Hoor, Heilige Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

We openen de bijbel
Lezing: Jesaja 63: 11b – 19
Waar is Hij die zijn volk door de zee voerde, waar zijn de herders van zijn kudde?
Waar is Hij die hen bezielde met zijn heilige geest? Die Mozes terzijde stond met
zijn luisterrijke arm, die voor hen het water kliefde om zich een eeuwige naam te
verwerven? Die hen door de diepte leidde als paarden door de woestijn, zonder
dat ze struikelden, als vee dat afdaalt naar het dal? Het was de geest van
de HEER die hun rust gaf. Ja, U hebt zelf uw volk geleid om u een luisterrijke naam
te verwerven.
Zie neer vanuit de hemel, kijk vanuit uw heilige, luisterrijke woning. Waar zijn uw
strijdlust en uw machtige daden? U bent niet meer met mij begaan, uw ontferming
gaat aan mij voorbij. U bent toch onze vader? Abraham heeft ons niet gekend
en Israël zou ons niet herkennen, maar U, HEER, bent onze vader, van oudsher heet
U Onze bevrijder.
Waarom, HEER, liet U ons afdwalen van uw wegen? Waarom hebt U ons
onbuigzaam gemaakt, zodat wij geen ontzag meer voor U hadden? Keer toch
terug, omwille van uw dienaren, van de stammen die U toebehoren. Sinds kort
hebben onze vijanden uw heilig volk in hun macht gekregen en uw heiligdom
vertrapt. Het is alsof U nooit over ons hebt geheerst, alsof uw naam nooit over ons
is uitgeroepen. Scheurde U maar de hemel open om af te dalen!
Lied NLB 437 - 1, 2, 4
1.

Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer,
daal, Heiland, uit uw hemel neer.
Ruk open, rijt ze uit het slot,
de hemeldeuren, Zoon van God.

2.

Dauw, hemelen, schenk u maatloos uit,
daal, Heer, als dauw op dorstig kruid.
Gij wolken, breekt in regens neer,
regent de Heiland, Israëls Heer.
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4.

Waar blijft Gij toch, o 's werelds troost,
die wij verbeiden onverpoosd?
O daal toch uit uw hoog paleis
in ons verloren paradijs.

Lezing: Marcus 1: 7 - 11
Hij (Johannes de Doper) verkondigde: ‘Na mij komt iemand die machtiger is dan ik;
ik ben het zelfs niet waard om voor Hem te bukken en de riemen van zijn sandalen
los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie dopen met de
heilige Geest.’ In die tijd kwam ook Jezus daarheen, vanuit Nazaret, dat in Galilea
ligt, en liet zich door Johannes dopen in de Jordaan. Op het moment dat Hij uit het
water omhoogkwam, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op
zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in
Jou vind Ik vreugde.’
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Lied Psalm 2 - 3, 4
3.

Ik roep op aarde 't woord des Heren uit.
Hij sprak tot mij: "Zie Ik verwek u heden.
Gij zijt mijn zoon naar mijn vrij raadsbesluit.
Vraag Mij: Ik zal u met gezag bekleden.
Zie, al het volk tot in de verste streken,
de ganse aarde geef Ik in uw macht
Gij zult het aarden vat met ijzer breken,
ja, het verbrijzelen door uw grote kracht".

4.

O machtigen, o koningen, weest wijs.
Laat u gezeggen, rechters zonder rede.
Vrees God de Heer en dien Hem naar zijn eis,
verheug u bevend, zoek bij Hem uw vrede.
Kus toch de zoon, opdat gij niet te gronde
gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart
en kan zijn gramschap tegen u ontbranden.
Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart.

Verkondiging
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Lied NLB 522 - 1, 2, 3
1.

Toen Jezus bij het water kwam, 2.
waar Hem Johannes wachtte,
werd Hij gedoopt, het zuiver lam,
de volheid der geslachten.
Hij daalde neer in de Jordaan,
badwater onzer zonden.
Zijn leven neemt ons sterven aan,
zijn bloed heelt onze wonden.
Zijn sterven is ons leven.

3.

Zo teder als een mens kan zijn,
zo staat de Zoon des mensen,
de Zoon van God hier jong en rein,
ons bidden en ons wensen
vervullend met aanwezigheid.
Een stem, een duif daalt neder.
O heilige Drievuldigheid,
op aarde schoon en teder,
o God aan ons gegeven.

Dit is Gods wil; het water is
niet water slechts, is leven.
Zo zegt ons het getuigenis
door woord en Geest gegeven.
Gods stem weerklinkt: dit is mijn Zoon,
mijn lam, mijn welgevallen,
een mensenwoord, een mensenloon,
de waarheid voor ons allen,
diep in ons hart geschreven.

Gebeden – Stil gebed – Onze Vader
Mededelingen
Slotlied NLB 526 - 1, 2, 4
1.

Juich voor de koning van de Joden,
buig voor geen dove wereldmacht,
kniel voor de knecht die Gods geboden
beluisterd heeft en wel geacht.
Drie vreemden zochten Hem van verre,
Herodes hebben zij bespot,
met goud, met wierook en met mirre
aanbaden zij de Zoon van God.
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2.

Hij daalt ootmoedig in het water,
de vogel Geest komt aangesneld,
God heeft in Hem zijn welbehagen
en alle zaligheid gesteld:
tegen de stroom staat Hij ten teken,
hier wordt des levens loop gewend,
het blinde lot gestuwd tot zegen,
wij zijn tot in de dood gekend.

4.

Juich voor de koning van de volken,
buig voor zijn opperheerschappij,
zing halleluja! Uit de wolken
komt ons zijn heerlijkheid nabij.
Bouw dan ootmoedig aan de aarde,
leg vrede in elkanders hand:
Hij die de beste wijn bewaarde
roept ons ter bruiloft in zijn land!
Zegen
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U kunt doneren via
TDK app (zie QR code)
bankrekeningnummer NL56 RABO 0325 4090 21 onder
vermelding van het doel
iDEAL: https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknutrechttuindorpkerk
1. Johannes in de wijk wil geïnspireerd aanwezig zijn in Overvecht, een wijk met grote
diversiteit, om samen met buurtbewoners verhalen te delen, gemeenschap te smeden en
dienstbaar te zijn aan elkaar.
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