Protestantse Wijkgemeente Bergkerk – zondag 2 januari 2022 – Epifanie
Voorganger:
ds. Olivier Elseman
Organist/pianist: Warner Fokkens
Kosters:
Guusje en Jos Vermeulen

Ambtsdrager:
Dick Verwaart
Lector:
Hans Grosheide
Livestream: Marinus van Kooij

Orgelspel over

Lied 605

De toekomst is al gaande

Welkom
Aanvangslied

Lied 513: 1 en 2

God heeft het eerste woord

1 God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

Bemoediging

(reciteren onder orgelspel)
2 God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

Ambtsdrager:
Allen:

Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lied 513: 3 en 4

God heeft het laatste woord

Drempelgebed
Lied

3 God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

(reciteren onder orgelspel)
4 God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Smeekgebed voor de nood in de wereld
Gloriamuziek

Psalm 150

Loof God, loof Hem overal

Genesis 1: 1-5

In den beginne

Gebed van de zondag
Eerste lezing:
1

In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was woest en doods, duisternis lag over de oervloed, en
over het water zweefde Gods geest,
3
God zei: ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht.4 God zag dat het licht goed was, en Hij scheidde het licht van de duisternis;
5
het licht noemde Hij dag, de duisternis noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

Lied:

Lied 986 De oorsprong van leven en licht

1 De oorsprong van leven en licht
is God die zijn woord heeft gegeven
dat, niet te weerstaan, is gericht
op wording van licht en van leven.

(reciteren onder orgelspel)
2 Die woorden van leven en licht
heeft God in de vroegte gezongen.
Zijn lied was een scheppend gedicht,
zijn stem heeft het duister verdrongen.

3 Het duister, de macht van de dood,
verdween voor het licht dat God baarde;
het licht was zijn schepping tot brood,
de vrucht was het leven op aarde.

4 Wij zingen een loflied voor Hem
die ons door de nacht zal bewaren,
want licht zal er zijn waar zijn stem
het lied zingt van hemel en aarde.

Evangelielezing:

Johannes 1: 1

In den beginne

1

In het begin was het Woord, het Woord was bij God, en het Woord was God. 2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is
er door ontstaan. Zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat.4 In het Woord was leven, en het leven was het
licht voor de mensen.5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
14

Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid en wij hebben zijn
grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15 Van Hem getuigde Johannes, toen hij uitriep: ‘Hij is
het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want Hij was er vóór mij!”’ 16 Uit zijn overvloed hebben wij allen
opnieuw genade ontvangen:17 de Wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is met Jezus Christus ontvangen.18
Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem
doen kennen.

Intermezzo/improvisatie

Lied 488

In den beginne was het woord
Ooit riep Gij: Licht

Ooit riep Gij: LICHT!
Geroepen werd het
Uit alle macht van uw liefde.

Het donker krom ineen
want het verdraagt de warmte van de liefde niet
De nacht zocht zijn heil in de zee
en golft nòg, dreigend af en aan.

Maar Gij riep: LICHT!
En hebt dat woord die dag nooit meer terug
genomen.
Ja, zelfs is het hier midden onder ons
Ontstoken in een mens.
Wij hebben het gezien dn ons aan Hem gewarmd
Hij was en is als het begin:
Uit alle macht van liefde.
Pianospel

Lied 488

tekst: Sytze de Vries n.a.v. Genesis 1 en Johannes 1.

En als Hij in ons op vonkt
gloeit weer het scheppingswoord in ons – uit alle
macht
Dan prijzen wij de dag als kinderen van het licht
Dit uitgesproken licht blijft ons een wachter in de
nacht.

In den beginne was het woord

Overdenking
Orgelimprovisatie over Lied 304
Gebeden:

Zing van de Vader die in den beginne

Dankgebed – voorbeden – stil gebed
Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil
geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons
onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze, want van U is het koninkrijk en de kracht, en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen:
Collectes:

De 1e collecte is de diaconale collecte Maatjesproject 2GO, slachtoffers huiselijk geweld.
U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL 92 INGB 0007 5801 75 t.n.v.
Diaconie Bergkerk onder vermelding van collecte 2 januari 2022.
De 2e collecte is voor de Wijkgemeente, ook over te maken op rekeningnummer
NL 21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk onder vermelding
van collecte 2 januari 2022

Slotlied

Lied 978: 4

Laat dan mijn hart U toebehoren
Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oen
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Zending en zegen, Amen
Orgelspel over

Lied 150a

Geprezen zij God

(reciteren onder orgelspel)

