Liturgie 12 januari 2020 Ommen Gereformeerde kerk om 9.30 uur

Voor de dienst zingen we lied 156: 1, 2, 4
Woord van welkom en afkondigingen door de lector Sandra Weller
Psalm 85: 3, 4
Stil gebed – Onze hulp – Groet
Inleidend woord
Lied 295 (gesproken tekst en gezongen refrein)
Lied 217: 3, 4, 5 (tijdens het naspel komen de kinderen van de kindernevendienst naar
voren)
Gesprek met de kinderen van de kindernevendienst
We zingen ‘We gaan voor even uit elkaar’ en nadat zondagskind Niek Horsman de
kaars heeft aangestoken gaan de kinderen naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Joh. 1: 19-34 door Sandra Weller
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?’
20 Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de messias.’
21 Toen 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?’
23 Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer, ”zoals
de profeet Jesaja gezegd heeft.’
24 De afgevaardigden die uit de kring van de Farizeeën kwamen,
25 vroegen 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,
27 hij die na mij komt-ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te
maken.’
28 Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte.
29 De 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.

30 Hij is het over wie ik zei: “Na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er vóór
mij.”
31 Ook ik wist niet wie hij was, maar ik kwam met water dopen opdat hij aan Israël
geopenbaard zou worden.’
32 En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij
bleef op hem rusten.
33 Nog 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.”
34 En dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de Zoon van God is.’
Lied 283: 1, 2, 3
Verkondiging
Lied 362: 1, 2
(De kinderen komen terug van de kindernevendienst en overhandigen de eventuele
gebedsintenties aan de voorganger)
Inleidend woord afscheid en bevestiging ambtsdragers

Gebed bij de bevestiging
Vragen aan de te bevestigen ambtsdrager
Gezongen gebed om de Heilige Geest: (melodie lied 415 met aangepaste tekst)
(de gemeente zingt staande de nieuwe ambtsdrager toe)
Zegen hem, Algoede,
neem hem in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over hem en geef hem licht.
Stort, op onze bede,
in zijn hart uw vrede,
en vervul hem met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht!
Zegen
Vraag aan de gemeente:

Gemeente, wilt u Klaas Schaap in uw midden ontvangen
hem omringen met uw belangstelling, hem dragen in uw gebeden
en met hem meedenken en meewerken in de gemeente van Christus?
De gemeente antwoordt: JA, VAN HARTE!
(Eventuele afkondigingen, eventueel gevolgd door het zingen van lied 91A: 1)
Gebeden
Collecte (tijdens de collecte kunnen de kinderen van de oppas worden gehaald)
ELB 185: 1, 2
Leer mij uw weg, o Heer; leer mij uw weg.
Schenk van uw kracht mij meer, leer mij uw weg Houd mij in evenwicht,
dat ‘k voor uw aangezicht
wandel in ‘t volle licht,
leer mij uw weg.
Als vrees soms ‘t hart benauwt, leer mij uw weg
Als zorg mijn dank verflauwt, leer mij uw weg
Help mij in vreugd en pijn,
noodweer of zonneschijn
steeds blij in U te zijn
leer mij uw weg.
Zegen (gezongen Amen)

