Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding
Zondag 9 januari 2022 - Eerste zondag na Epifanie

VOORBEREIDING
Orgelspel Koraalbewerking over de melodie van psalm 40
van Jacques van Oortmerssen (1950-2015)
tijdens de muziek zijn er digitale mededelingen
Welkom
Aansteken paaskaarsen
Stilte en bemoediging
ouderl.

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Zingen

Psalm 40: 1 en 4

Kyrië

gebed om ontferming

Gloria

Lied 903: 1 en 2

DE SCHRIFT GEOPEND
Gebed van de zondag
Schriftlezing

Evangelie naar Johannes 1:19-34 (NBV21)

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.’
Verkondiging
Zingen

Lied 969: 1, 2, 3 en 4

GEBEDEN EN GAVEN
Diaconale mededelingen

bloemengroet en collecten

Gebeden

dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotzang

Lied 422: 1, 2 en 3

Zegen
Orgelspel

Postlude van William Mathias (1934-1992)

Aan deze dienst werd meegewerkt door:
Jeroen Baan - voorganger
Marleen Kruijt-de Ruijter - ouderling van dienst
Wim Plantenga - diaken van dienst
Muzikale medewerking:
Maarten Boonstra - orgel
Cantorij in kleine bezetting o.l.v. Maarten Boonstra:
Myrthe de Geus, Martine Rooze,Frank Rooze en Mark Zwijsen
Technische realisering van de uitzending op internet:
Geluid - Bram van Rossen; beeld - Gert Feiken; webmaster - Peter Baan
Collecten voor zondag 9 - zaterdag 15 januari
• 1e collecte: Het werk van diaconaal centrum De Bakkerij
• 2e collecte: Algemeen kerkenwerk Protestantse gemeente te Leiden
• 3e collecte: Eredienst en pastoraat
U kunt nu en gedurende de komende week digitaal bijdragen met de app
Givt.
Als gebruik van de app niet gaat, kunt u uw bijdrage ook overmaken naar rekening
NL71 INGB 0678 6510 94 van de Protestantse gemeente Leiden
o.v.v. ‘9 januari 2022, De Verbinding’
Een dienst terugkijken of een preek opnieuw beluisteren?
Dat kan op: www.kerkdienstgemist.nl. Ga naar: PG De Verbinding Leiden

