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Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaarsen
Lied 100 (uit De Nieuwe Psalmberijming)
Juich, heel de aarde, voor de HEER.
Dien Hem met vreugde, geef Hem eer.
Zing opgewekt met hart en stem.
Kom met een vrolijk lied bij Hem.

Stem met ons in: ‘Ja, God is Hij!
Hij maakte ons, zijn volk zijn wij,
zijn kudde die Hij zorgzaam weidt,
Hij is de herder die ons leidt.’

Trek jubelend zijn poorten door,
zijn voorhof in en zing in koor.
De HEER is goed en Hij verbindt
zijn naam aan ons van kind op kind.

Aanvangswoord en groet
Gebed
Lied 221: 1, 3
1
Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

3
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Lezing: Exodus 24: 12‐18
De stenen platen beloofd
12

De HEER zei tegen Mozes: ‘Kom naar mij toe, de berg op, en wacht daar; dan zal ik je de
stenen platen geven waarop ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk te
onderrichten.’ 13Samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van God op. 14Tegen de
oudsten zei hij: ‘Wacht hier tot wij terugkomen, Aäron en Chur blijven bij u. Mocht iemand
een uitspraak in een geschil willen, dan kan hij zich tot hen wenden.’15Terwijl Mozes de berg
op ging, werd deze overdekt door een wolk: 16de majesteit van de HEER rustte op de Sinai.
Zes dagen lang bedekte de wolk de berg. Op de zevende dag riep de HEER Mozes vanuit de
wolk. 17En terwijl de Israëlieten de majesteit van de HEER zagen, als een laaiend vuur op de
top van de berg 18 ging Mozes de wolk binnen en klom hij verder omhoog. Veertig dagen en
veertig nachten bleef hij op de berg.

Lied 943: 1, 3,
1
3
God gaat zijn ongekende gang
Geliefden Gods, schep nieuwe moed,
vol donkere majesteit;
de wolken die gij vreest,
die in de zee zijn voetstap plant
zijn zwaar van regen, overvloed
en op de wolken rijdt.
van zegen die geneest.
6
Hoe blind vanuit zichzelve is
het menselijk gezicht.
Godzelf vertaalt de duisternis
in eindelijk eeuwig licht.

Lezing: Johannes 1: 19‐34
Getuigenissen
19

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 528: 1, 3, 5
1
Omdat Hij niet ver wou zijn
is de Heer gekomen.
Midden in wat mensen zijn
heeft Hij willen wonen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

3
God van God en licht van licht,
aller dingen hoeder,
heeft een menselijk gezicht,
aller mensen broeder.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

5
Wees verheugd, van zorgen vrij:
God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij,
wonend in ons midden.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Overdenking
Muzikaal meditatief moment
Dankgebed en voorbeden
Lied 419
1
Wonen overal nergens thuis
aarde mijn aarde mijn moeders huis
vallende sterren de schim van de maan
mensen die opstaan en leven gaan –
mensen veel geluk.

2
Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan –
mensen veel geluk.

3
Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vaders huis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan –
mensen veel geluk.

Zegen

COLLECTEN

De 1e collecte is voor de Diaconie (Jeugd PKN)
Banknr: NL20 RABO 0359 5059 45

De 2e collecte is bestemd voor de Kerk
Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16

_____________________

Bloemen
De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij:
Mevr. L.H. Venekamp ‐ Reitsma.

____________________________

Uit de gemeente
In de afgelopen periode is overleden:
Jouke Post, Harste 11, op de leeftijd van 89 jaar.

____________________________

