ORDE VAN DIENST 9 januari 2022

9u45 : orgelspel: J.S. Bach: Fantasie (BWV 572)
gespeeld op de manier van Marcel Dupré zoals live (1959) te horen
was in de Saint-Sulpicekerk te Parijs.

Welkom door ouderling van dienst.
Epifanielied: Wie schön leuchtet der Morgenstern (gezang 157)
tekst en melodie van Ph. Nicolai
- Zingen: gezang 157: 1, 2, en 3
Gebed om ontferming
Gloria/Lofzang
- Zingen: gezang 157: 4, (orgel speelt 5), 6
Helmut Walcha (1907-1991), uit '20 Choralvorspiele' (1963)

Dienst van het WOORD
- Gebed bij de opening van de Schriften
- Lezing: Johannes 1: 1-14
- Zingen: gezang 150
- Preek: In den beginne was het …
(over Goethe’s Faust, Philo’s hypostasen en Johannes’ Logos.)
- Orgel: Herr Christ der einig Gottes Sohn, (Heinrich Scheidemann 15951663), 2 versetten.

Lied van de zondag: Herr Christ der einig Gottes Sohn (Liedboek gez. 158)
De tekst dateert uit 1524. Het is geschreven door Elisabeth van
Mesteritz (echtgen. Caspar Cruciger, collega van Martin Luther. Het
verscheen tegelijk met Luthers eerste liederen.
- wij zingen dit alternatim (zang oneven en orgel even): 1-5
orgelzettingen: Melchior Schildt (ca. 1593-1667)
Dienst der Gebeden

Heenzending en zegen
- Gezang 456: 1 en 2
- Zegen
- Amen: Gezang 456:3

Sortie: Na de dienst: César Franck, Troisième Choral (1890)

orgelvers (2)
Hij is als een mens geboren,
vervult voor ons de tijd.
Nooit gaat nog iets verloren
voor God in eeuwigheid.
De macht des doods gebroken,
de hemelpoort geopend,
Hij brengt het leven weer

Orgelvers (4)
Gij, Schepper aller dingen,
Gij Vaderlijke kracht
Gij heerst alom op aarde
geen grens kent uwe macht.
Wil dan tot u bekeren
Ons hart en zijn begeren,
God die ons thuis verwacht.

3.
U kennen doet ons bloeien,
uw liefde doet ons goed.
Laat ons vertrouwen groeien
En schenk ons goede moed,
Opdat wij hier reeds smaken
hoe zoet en zaligmakend
uw grote goedheid is.

5
Wij sterven door uw goedheid,
die ons het leven geeft.
De oude mens moet heengaan,
de nieuwe Adam leeft.
Vernieuw ons doen en denken,
dat wij ons aan U schenken,
ons hart al bij U leeft.

Vertaling is een mix van Sytze de Vries (lied 517), Ad den Besten (gez. 158)

