Kerkdienst Smilde, zondag 9 januari 2022
Voorganger: Ds. A. van der Heide
Organist: Sander ter veen
Thema: De doop van Jezus: maak recht de weg van de Heer.
Nu er geen mogelijkheid is om in de kerk te collecteren, hopen we dat u bereid bent uw
gaven over te maken op de bankrekeningen:
 NL82 RABO 0359 8014 55 t.n.v. College van Kerkrentmeesters voor de collecten
kerk en voor rente en aflossing
 NL08 RABO 0359 8005 56 t.n.v. Diaconie v.d. Prot. Gem. te Smilde voor de
diaconie
Welkom/mededelingen
Intochtslied psalm 121
1 Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

3 De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht
houdt Hij voor u de wacht.
Uw schaduw aan uw rechterhand:
de zon zal u niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.

2 Uw wankele voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israëls wachter wezen.

4 De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Stil gebed
Groet en bemoediging (votum)
d De vrede van de Heer is met u allen
g en zijn genade is met u.
d Onze hulp is in de naam van de Heer
g die hemel en aarde gemaakt heeft.
Introductie thema

1

Lied 837
1 Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd
–
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.

3 Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen.
Als onze hand uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen?
Twijfel of hoogmoed, onverstand –
neem ons, uw mensen, bij de hand.
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.

2 Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:
laten wij anderen bloeden,
geven wij pijn en angsten door neem ons dan onder uw hoede.
Spreek uw genezend woord vol macht,
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede.

4 Koning, uw rijk is zo nabij open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.

Berichten uit de gemeente
Drempelgebed + kyriegebed
Glorialied U bent alles Heer door Asser mannenkoor
Gebed om de Heilige Geest
Lied 886 Abba Vader
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
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Schriftlezing: Lukas 3:2-11, 21+22
2en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot
Johannes, de zoon van Zacharias. 3Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan
verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen,
om zo vergeving van zonden te verkrijgen, 4zoals geschreven staat in het boek met de
uitspraken van de profeet Jesaja:
‘Luid klinkt een stem in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!
5Iedere kloof zal worden gedicht,
elke berg en heuvel geslecht,
kromme wegen recht gemaakt,
hobbelige wegen geëffend;
6en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’
7Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten
dopen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het
komende oordeel? 8Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet
meteen bij jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze
stenen kinderen van Abraham verwekken! 9Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de
boom: iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur
geworpen.’10De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’ 11Hij
antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en
wie eten heeft moet hetzelfde doen.’
21Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden
was, werd de hemel geopend 22en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif
op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou
vind ik vreugde.’
Preek deel 1
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Lied 103 E Bless the lord my soul
Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.
Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam.
Prijs de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven.
Hij vergeeft je alle schuld,
Hij geneest al het leed dat je lijdt;
je leven koopt Hij vrij van het graf,
Hij omringt je met liefde en goedheid.
De Heer is barmhartig en genadig,
geduldig is Hij en groot is zijn liefde.
Hij behandelt ons niet naar onze zonden,
Hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
Zoals een vader van zijn kinderen houdt,
zo houdt Hij van allen die Hem aanbidden.
De liefde van de Heer duurt eeuwig
voor wie Hem aanbidden.
Preek deel 2
Lied: 686 De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt
1 De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.
2 Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

3 De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.
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Dank en voorbeden.
Stil gebed
Onze vader
Diakonale toelichting op collecte
Slotlied God schenk ons de kracht 1, 2 en 3
1 God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.
2 Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

3 Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

Zegen en gezongen amen
Orgel
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