VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen
In stilte worden de tafelkaarsen aangestoken

Liturgie

Bemoediging:

10 januari 2021

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed: V: Eeuwige God,
nog voor wij naam maken
roept Gij ons,
U wijst Hem aan
Uw geliefde zoon.
G: DAT WIJ MOGEN DELEN IN UW VREUGDE IN HEM
EN SCHENK ONS DE ADEM VAN UW GEEST. AMEN.

Eerste zondag na Epifanie

Aanvangslied: Psalm 72: 1 en 4
Groet:

V: De Heer zij met u.
G: OOK MET U ZIJ DE HEER.

Kyrie:

V: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood
van de wereld.
Kyrielied: 'Wie' (melodie: Catherine Lara, tekst: Liselore Gerritsen)
Wie heeft de zon uit jouw gezicht gehaald
wie heeft het licht in jou gedoofd
wie heeft je rooie wangen bleek gemaakt
wie joeg de dromen uit je hoofd
wie brak jouw kleine hart
kleurde je ogen zwart
wie is niet nagekomen wat hij heeft beloofd?

Voorganger:
Ouderling van dienst:
Organist:
Solozang:
Met medewerking van:

Wie heeft het lachen in jouw keel gesmoord
heeft je vuisten zo gebald
wie heeft dat onbevangen kind vermoord
dat altijd opstaat als het valt
wie boog jouw rechte rug
trapte je speelgoed stuk
wie brak jouw vleugels in de vreugde van hun vlucht?
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Wie is er zo aan jou voorbijgegaan
wie verraadt hier jouw geloof
wie hield zich voor het kraaien van de haan
na de derde keer nog doof
wie is het die vergat
dat jij de toekomst had
wie heeft jou net als ik te weinig lief gehad?

Gloria:

Kinderlied: 'Wij zijn bij U gekomen' (tekst: Hanna Lam, muziek J.G. Vierling, 1789)

V: Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde
en verder dan onze nood reikt zijn trouw.
Glorialied: 72a (tekst: Vijftig psalmen, melodie: Jan Eigenraam)

2 O lieve God, wij vragen,
kom heel dicht bij ons staan,
wij leven door uw liefde,
wij leven door uw Naam.

3 Wij zijn bij U gekomen,
want Jezus ging ons voor.
En toen Hij zich liet dopen
wees U het goede spoor.

DE SCHRIFTEN
Lied 382: 1 en 2 (Jesaja 55: 1 - 5)
Lezing: Jesaja 55: 6 - 13
1 Hij zal opkomen voor de misdeelden,
hij zal de machten die ons dwingen
breken en binden, hij zal leven,
onvergankelijk, als de zon.
Refrein

6

Zoek de HEER nu hij zich laat vinden,
roep hem terwijl hij nabij is.
7
Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten,
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien.
Laat hij terugkeren naar de HEER,
die zich over hem zal ontfermen;
laat hij terugkeren naar onze God,
die hem ruimhartig zal vergeven.
8
Mijn plannen zijn niet jullie plannen,
en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.
9
Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,
zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven,
en mijn plannen jullie plannen.
10
Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel
en daarheen niet terugkeert
zonder eerst de aarde te doordrenken,
haar te bevruchten en te laten gedijen,
zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten –

4 Zijn naam is tot in eeuwigheid,
zolang de zon staat aan de hemel.
Zijn naam gaat rond over de aarde,
een woord van vrede, van mens tot mens.
Refrein

Gebed van de zondag
Inleiding op de dienst
Moment met de kinderen
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11

zo geldt dit ook voor het woord
dat voortkomt uit mijn mond:
het keert niet vruchteloos naar mij terug,
niet zonder eerst te doen wat ik wil
en te volbrengen wat ik gebied.
12
Vol vreugde zullen jullie uittrekken
en in vrede zul je huiswaarts keren.
Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten,
en alle bomen zullen in de handen klappen.
13
Doornstruiken maken plaats voor cipressen,
distels voor mirtenstruiken.
Zo zal de HEER zich roem verwerven,
het is een eeuwig en onvergankelijk teken.

Preek
Lied: 'Mens durf te leven' (tekst en muziek: Dirk Witte)
Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer
en als je straks anders wilt kun je niet meer!
Mens, durf te leven!
Vraag niet elke dag van je korte bestaan:
Hoe hebben m'n pa of mijn grootpa gedaan?
Hoe doet er m'n neef of hoe doet er m'n vrind?
En wie weet hoe of dat nou m'n buurman weer vindt?
En wat heeft 'het fatsoen' voorgeschreven!
Mens, durf te leven!
De mensen bepalen de kleur van je das,
de vorm van je hoed en de snit van je jas
en van je leven!
Ze wijzen de paadjes waarlangs je mag gaan
en roepen: 'o foei!' als je even blijft staan.
Ze kiezen je toekomst en kiezen je werk
ze zoeken een kroeg voor je uit en een kerk,
en wat j'aan de armen moet geven.
Mens, is dat leven?

Lied: 382: 3
Evangelielezing: Marcus 1: 1-11
1

Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.
Het staat geschreven bij de profeet Jesaja:
‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit,
hij zal een weg voor je banen.
3
Luid klinkt een stem in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!”’
4
Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen
opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te
verkrijgen. 5Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich
door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden.
6
Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij
leefde van sprinkhanen en wilde honing. 7Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand
die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te
bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. 8Ik heb jullie gedoopt met
water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’
9
In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich
door Johannes te laten dopen. 10Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich
neerdalen, 11en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou
vind ik vreugde.’
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De mensen ze schrijven je leefregels voor,
ze geven je raad en ze roepen in koor:
zó moet je leven.
Met die mag je omgaan, maar die is te min.
Met die moet je trouwen, al heb je geen zin.
En daar moet je wonen, dat eist je fatsoen
en je wordt genegeerd als je 't anders zou doen.
Alsof je iets ergs had misdreven.
Mens, is dat leven?
Het leven is heerlijk, het leven is mooi.
Maar vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi!
Mens, durf te leven!
Je kop in de hoogte, je neus in de wind
en lap aan je laars hoe een ander het vindt!
Hou een hart vol van warmte en van liefde in je borst,
maar wees op je vierkante meter een vorst!
Wat je zoekt kan geen ander je geven!
Mens, durf te leven!

Lofprijzing: lied 339a
U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST,
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.
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BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN

4 God heeft ons lief zoals we zijn,
zoals hij ons bedacht.
Aanvaard elkaar om Christus’ wil
in zwakheid en in kracht.

Geloofsbelijdenis: lied 344

5 God heeft ons lief zoals we zijn,
van roze tot helderblauw.
Hij mengt ons vol vertedering,
omlijst ons met zijn trouw.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
Orgelspel
Collecten: Gecombineerde collecte voor het Inloophuis (60%) en voor de
kerkdienst (40%) (zie onderaan de liturgie)

Slotlied:

* De link naar de kerkdienst via YouTube:
https://www.youtube.com/c/pgculemborg

425 (1x met Engelse tekst, 1x met Nederlandse tekst uit het Liedboek)

* Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:
NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie PKN Culemborg,
onder vermelding van 'kerkdienst 10 januari'

Sent forth by God's blessing, our true faith confessing,
the people of God from His dwelling take leave.
The supper is ended. Oh, now be extended
the fruits of this service in all who believe.
With your grace You feed us, with your light now lead us,
unite us as one in this life that we share.
Then may all the living with praise and thanksgiving
give honor to Christ and His name which we bear.

Zegen beantwoord met gezongen 'Amen'
Na de zegen zingen wij het regenbooglied:
tekst: René van Loenen, melodie: Marijn Slappendel

2 God heeft ons lief zoals we zijn,
wat onze kleur ook is.
Wij zijn voor hem beloftevol,
rijk aan betekenis.

3 God heeft ons lief zoals we zijn,
de kleinsten allermeest.
Wij glanzen in verscheidenheid,
verbonden door zijn geest.
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