Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg
Kerkdienst 16 januari 2022 vanuit de Dorpskerk, Aagtekerke
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. C.J. Don uit Oost-Souburg
Ouderling van dienst: Kees Bosselaar
Diaken: Hannie Brasser
Kerkrentmeester: Johan Dekker

Organist: Hanna Reijnhoudt
Koster: Jan de Visser
Beeld en geluid: Stefan Quist

* Welkom door de ouderling van dienst – Stil gebed
* Lied v.d. intocht: ps. 66 : 1, 5, 7. Zingen
1 Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel de aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.

5 Ik kom met gaven in mijn handen.
Zie, tot uw tempel treedt uw knecht
en brengt U, Heer, de offeranden,
U in benauwdheid toegezegd.
Brandoffers wil ik U bereiden
en zoete geuren op doen gaan.
Ik wil U heel mijn leven wijden:
aanvaard het, neem mijn offer aan.

7 De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.
* Groet, bemoediging en morgengebed
* Glorialied 654 : 1 orgel, 4 gelezen, 6 orgel.
1 Zing nu de Heer, stem allen in
met ons die God lofzingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.
Hij heeft het menselijk geslacht
in ’t licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.

4 Maar God heeft naar ons omgezien!
Wij, in de nacht verdwaalden, –
hoe zou het ons vergaan, indien
Hij ons niet achterhaalde,
indien niet in de duisternis
het licht dat Jezus Christus is
gelijk de morgen straalde.

6 Zing dan de Heer, stem allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij gelezenook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in ’t licht
van zijn genadig aangezicht.
In Christus is ons leven!
* Gebed van de zondag
* Eerste lezing: Jes. 62 : 1 – 5
* Lied 96a: 1 gelezen, 2 orgel, 4 gelezen, afsluitend refrein op orgel.
1 Zing een nieuw lied voor de Heer, alle landen, 2 Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen:
zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.
aarde en lucht komen vers uit zijn hand,
Treed in zijn tempel met uw offeranden,
schoonheid en kracht vergezellen Hem beide:
kondig zijn roem bij de heidenen aan.
wild is de zee en tevreden het land.
4 Juich wat in zee leeft of leeft op de velden:
zie, uw Verlosser gaat komen, wees blij!
Wuif alle bomen der wouden, verwelkom
juichend uw Koning, want Hij is nabij!

Refrein:
Zing een nieuw lied, alle landen.
Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.
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* Tweede lezing: Joh. 2 : 1 - 11
* Lied 314 : 1 gelezen, 3 orgel.
1 Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

3 O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

* Preek
* Lied 836 : 1 orgel, 2 gelezen, 5 orgel.
1 O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.

2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.

5 Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in ’t hart,
o stille stem in ’t hart.
* Gebed
* Slotlied 528 : 1, 2, 5. Zingen
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.

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.

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.
* Zegen

Collecte: voor kerk en diaconie / extra collecte: restauratiefonds.
U kunt uw bijdrage overmaken onder vermelding van het collectedoel.
De rekeningnummers vindt u op de nieuwsbrief. Van harte aanbevolen!
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