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2e Zondag van Epifanie | Doop van de Heer in de Jordaan

Openingsvers (staande)
v. Juicht voor de Heer, aarde alom!
a. komt voor zijn aanschijn met jubel.
v. Beseft het: de Heer is God;
a. Hij schiep ons, wij horen aan Hem.
Ps. 100, 1-3
v. Zie, nu komt de Heer
a. en in zijn hand is het rijk
en de kracht en de heerlijkheid.
Amen.
Mal. 3, 1; 1 Kron. 29, 12
Hymne (staande)

‘Johannes roept bij de Jordaan’

De Oekraïense kunstenares Ivana Demchuk is in 1990
geboren in het post-Sovjettijdperk. Zij behoort tot een
nieuwe generatie schilders die religieuze thema's vrijelijk
kunnen benaderen. Het ‘Epifanie’ getitelde icoonachtige
schilderij houdt deels vast aan de orthodoxe traditie (de
compositie, de langgerekte figuren en de tweedimensionale
stijl), maar is vrij in de verdere uitwerking (de kleuren en
gemengde technieken). Epifanie gedenkt de doop van Jezus
in de rivier de Jordaan, waarbij alle drie Personen van de
Drie-eenheid zich tegelijkertijd aan de mensheid openbaren
ter bevestiging van Jezus’ identiteit als Zoon van God. Deze
dag wordt in de oosterse kerk dan ook gevierd als feest van
de Drie-eenheid. In de linkerbovenhoek zien we Johannes de
Doper, onder hem Jezus en in de rechterbenedenhoek twee
engelen, hun houding vol aanbidding. Jezus staat er als Heer
van het water dat beeld is van de oerchaos en het kwaad. In
zijn solidariteit met de mens laat hij zich door de woeste
golven overspoelen. Zo manifesteert hij zich als de Zoon van
God.

2.

Dat toch ons hart, van kwaad ontdaan,
de weg bereidt waar Hij kan gaan
en wordt tot huis dat open staat,
waar Hij als gast graag binnengaat.

3.

Dank, Heer, die onze redding zijt,
een schuilplaats van genegenheid.
Wanneer wij zonder U bestaan,
zijn wij als bloemen die vergaan.

bron: www.artway.eu

4.

In deze bijzondere periode van ‘lockdown’ vieren we de
liturgie grotendeels ‘online’: lijfelijk op afstand maar innerlijk
en via internet sterk met elkaar verbonden.

Strek dan uw hand uit, raak ons aan,
dat wie gevallen was, kan staan.
Maak met het licht van uw gezicht
de aarde liefelijk en licht.

5.

Uw lof, o Zoon, bezingen wij,
omdat uw komst uw volk bevrijdt.
U, Vader, Zoon en Geest de eer,
de dank voor nu en immermeer.

INTREDE
Stilte

t John Chandler (1808-1876), naar Charles Coffin (1676-1749)
‘On Jordan’s bank the Baptist’s cry’, vert Sytze de Vries
m Bishop T. Turton (1780-1864), ‘ELY’

Mededelingen, aansteken van de kaarsen
Muziek

‘Christ unser Herr zum Jordan kam’
Johann Sebastian Bach (1685-1750) | BWV 684

Christ, unser Herr, zum Jordan kam
Nach seines Vaters Willen,
Von Sanct Johann's die Taufe nahm,
Sein Werk und Amt zu 'rfüllen.
Da wollt' er stiften uns ein Bad,
Zu waschen uns von Sünden,
Ersäufen auch den bittern Tod
Durch sein selbst Blut und Wunden,
Es galt ein neues Leben.
(zie Liedboek 522)

Gebed van de zondag (staande)
v. De Heer zij met u.
a. Hij zij ook u nabij!
v. Laat ons bidden
--- gebedsstilte --Gezegend zij uw Naam, God,
want Gij komt ons bestaan
verlichten en verrijken
in Jezus, uw beminde knecht.
Schenk ons zijn, Geest,
open ons voor zijn Woord,

a.

opdat ook wij
blinden de ogen openen
en armen uw genade aanzeggen.
Zo moge het worden,
God, alles in allen,
alle dagen van ons leven tot in eeuwigheid.
Amen.

a.

DE HEILIGE SCHRIFT
Profeten

Jesaja 55, 1-11

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.

lector: Clarisse van Gorkom

Antwoordpsalm

Liedboek 153

Epistel

Handelingen 19, 1-7

Slotlied (staande)

Liedboek 605

Zegen (staande)
v. …
a. Amen.
allen gaan nog even zitten

Alleluja (staande)

Liedboek 270c

Muziek

Praeludium f-moll
Johann Sebastian Bach | BWV 534

In deze dienst
c.
a.

Juicht voor de Heer, aarde alom!
komt voor zijn aanschijn met jubel.
Alleluja, alleluja, alleluja.

Evangelie (staande)

Ps. 100, 1.2a

Marcus 1, 1-11

besloten met:

v.

Dit is het woord van de Heer.

ds. Jan Delhaas
Cees-Willem van Vliet

Volgende week
Zondag 17 januari 2021 – Epifanie 3 (De Bruiloft te Kana)
10.30
Dienst van Schrift en Gebed
ds. Jan van Baardwijk
Om ook in deze tijden op de hoogte te blijven, is er onze
wekelijkse digitale nieuwsbrief. Mocht u deze nog niet
ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar scribaat@bergkerk.nl

a.
Uitleg en verkondiging
Muziek

Regard du Père
uit: Vingt regards sur l’enfant Jésus (1944)
Olivier Messiaen (1908-1992)

Beschouwing van het kind Jezus door de Vader:
Volledige frase op het ‘Godsthema’ (‘Thème de Dieu’)

En God sprak: “Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde’.

GEBEDEN
Voorbede
iedere intentie besloten met:

v.
a.

Voorganger:
Cantor/organist:

… hoor ons bidden:
Heer, ontferm U over ons.

Stil gebed

Inzameling van de gaven
Diaconie en kerkenwerk houden in deze dagen niet op. Daarom brengen we
graag de geplande collectedoelen voor deze zondag onder uw aandacht en
zouden u willen vragen om een gift te overwegen op het hieronder
genoemde rekeningnummer, onder vermelding van collecte zondag 10
januari Bergkerk. De diakenen en kerkrentmeesters zorgen ervoor dat uw
gaven de juiste bestemming bereiken.

Bestemming van de gaven
- Plaatselijke stille armoede
Er is meer en meer sprake van ''stille armoede''. Nogal wat mensen
schamen zich ervoor hulp te vragen. Maar wijkdiakenen zijn gespitst
op het opvangen van signalen. Zo komen zij schrijnende situaties op
het spoor. Allereerst gaat de diaken dan na of mensen bekend zijn
met allerlei regelingen van de overheid. Zo nodig wordt geholpen bij
het aanvragen daarvan. Biedt dit geen of onvoldoende perspectief
dan beoordeelt de diaconie of een gift of renteloze lening verstrekt
kan worden. Dat is dan ''stille hulp''. Ook het werk van de
SchuldHulpMaatjes valt voor een deel onder ''Stille armoede''.

- Kosten erediensten en wijkpastoraat / Energiekosten
LET OP!
Wij verzoeken u vriendelijk het rekeningnummer van de
centrale diaconie te gebruiken (niet de rekeningnummers van
de Bergkerk). Dit om de administratieve last te verlichten.
Hiervoor kunt u de QR-code gebruiken die hieronder en/of op
de website staat.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL72
SNSB 0937 0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
Amersfoort, onder vermelding van de collectedatum en de
wijkgemeente. De collectes worden 50/50 verdeeld over
diaconie en kerkrentmeesters, tenzij u anders vermeldt.

