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Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst en aansteken van de
kaarsen.
Lied (psalm) 100 “Juich aarde, juich alom den Heer” (oude
berijming)

Vers 1

Juich, aarde, juicht alom den HEER;
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

Vers 3

Gaat tot Zijn poorten in met lof,
Met lofzang in Zijn heilig hof;
Looft Hem aldaar met hart en stem;
Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem.

Vers 4

Want goedertieren is de HEER;
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.

Bemoediging en groet
Gebed

“Doe ‘t boek maar open”
Doe het boek maar open,
want dat boek gaat over God.
Over mensen met hun vragen,
hun geloof en hun verdriet.
Over zoveel mooie dagen,
hun geluk en hoogste lied.
’t Is een boek voor heel je leven,
stap voor stap ga je op reis.
En geniet van de verhalen, want zo word je langzaam wijs.

Moment voor de kinderen
Jesaja 40: 3-5
3
Hoor, een stem roept:
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,
effen in de wildernis een pad voor onze God.
4
Laat elke vallei verhoogd worden
en elke berg en heuvel verlaagd,
laat ruig land vlak worden
en rotsige hellingen rustige dalen.
5
De luister van de Heer zal zich
openbaren
Voor het oog van al wat leeft.
De Heer heeft gesproken!’
Stilte
Marcus 1: 1-11
1
Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.
2
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!”’
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. 6Johannes 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.’
4

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.’
9

Lied 528, vers 1, 2 en 5 “Omdat Hij niet ver wou zijn…”
Verzen worden gelezen door voorganger, organist speelt het
refrein
528:1

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.

528:2

Overal nabij is Hij
menselijk allerwegen.
Maar geen mens herkent Hem, Hij
wordt gewoon verzwegen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

528:5

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
Orgelspel
Lied 1000 “Wij zagen hoe het spoor van God”,
gezongen door Elske deWall
1000:1
Wij zagen hoe het spoor van God
sporen van mensen kruiste.
Wij zagen licht, een vuur laait op,
feest voor armen in het duister.
1000:2
Wij zagen mensen teer en fier,
bloeien in steenwoestijnen.
Wij zagen hoe de schepping nieuw
gloort in vrede zonder einde.
Refrein

Komt Hij terug op onze weg,
Keert hij verharde harten?
Wanneer komt Hij met licht en lef,

Zaaigoed in onze handen?
1000:3

Wij zagen lammen op het feest,
dansend en opgetogen.
Wij zagen hoe de hoop weer leeft
in de uitgedoofde ogen.

1000:4

Wij zagen rijken diep ontdaan,
konden zichzelf niet geven.
Wij zagen armen binnengaan
in een huis vol licht en leven.
Refrein

1000:5

Wij zagen God verloren staan,
zullen zijn kinderen komen?
Wij zagen Gods hart opengaan:
levend water, rijke stromen.
Refrein

Gebeden, afgewisseld met vers 3 van Lied 834 (orgel) “Vernieuw
Gij mij o eeuwig licht”
Vers 3

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Mededelingen
Lied 487, vers 1 en 3 (LB 1973)
“De Heer heeft mij gezien en onverwacht “… (gezongen door
Elbert Smelt)

1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn
onvermogen.
3 Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.
Zegen
Orgelspel

Collecte bij uitgang 50/50 Diaconie en kerk

Voor degenen die nu kijken: de
banknummers van diaconie en kerk zijn:
Diaconie: NL19 RBRB 0825 0203 87
Kerk: NL09 RABO 0371 6060 20

Volgende kerkdiensten: (Alleen Online te volgen)

* Zondag 17 januari 2021: 10.00 uur
Voorganger: mw. Ina Broekhuizen-Slot
De diaconale collecte is bestemd voor st Exodus
De kerkdienst is online en in Sweelinckhof wordt deze dienst om
19.00 uitgezonden op SweelinckTV
* Zondag 24 januari 2021: 10.00 uur in de RK kerk Wognum
Oecumenische dienst in de Week voor Gebed en Eenheid
Voorgangers: dhr. Hans van Engen en ds. Peter van Ankeren.
De diaconale collecte is voor de RK parochie en st. Warm Thuis
De kerkdienst is online en in Sweelinckhof wordt deze dienst om
19.00 uitgezonden op SweelinckTV

Openstelling kerkgebouw in Wognum
Op dinsdag 5 januari, vrijdag 8 januari, dinsdag 12 januari en
vrijdag 15 januari staat de Protestantse kerk van Wognum van
16.00 uur tot 17.30 uur open: voor een moment van bezinning,
een moment van stilte of om een kaarsje aan te steken. Er zal
altijd iemand van de kerkenraad aanwezig zijn. We respecteren
hierbij natuurlijk de RIVM-regels: handen desinfecteren bij de
ingang; mondkapje op bij naar binnen en weer naar buiten gaan;
1,5 meter afstand houden van elkaar.
Op onze website - www.protgemwognumbsn.nl vindt u onder
menuknop 'Actueel' meer informatie over de online kerkdiensten in
een "interactieve" kalender.

Mededelingen over de kerkdiensten:
Nieuwsbericht: wijziging op SweelinckTV:
Deze maand, januari, zijn de kerkdiensten niet rechtstreeks op
SweelinckTV te zien maar wel de herhaling ’s avonds om 19.00
uur.

Alleen de even maanden worden de kerkdiensten rechtstreeks om
10.00 uur ’s morgens uitgezonden. (nb. de eerste zondag van de
maand om half tien!.)

Maar dan wordt de dienst ook om 19.00 uur nogmaals
uitgezonden. Dus de protestantse kerkdiensten worden elke
zondag om 19.00 uur op SweelinckTV uitgezonden als herhaling
van ’s morgens.
De online uitzendingen zijn elke
zondag alleen vanuit de kerk in
Wognum.
LET OP!!
Op de eerste zondagen van de maand
begint onze kerkdienst om 9.30 u. Een half uur eerder dan
gewoonlijk, ivm de Ecclesiadienst die op de eerste zondag van de
maand ook in de kerk van Wognum gehouden wordt om 11.30. Dat
zal de volgende maanden ook zo zijn.

