
 

 

  

 
 
 
 
Zondag 9 januari Dreumel  
Voorganger  Ds. E. Laseur 
Organist  Gerrit Vastenhouw  
Collecte 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is 

voor het het project in Moldavië. 
Bloemen   
 
 
 
Extra collecte 
Sinds een aantal jaren ondersteunt onze gemeente het project van Carmen in Moldavië. Het project in 
Moldavië vordert gestaag. De afronding van het project duurt door corona allemaal wel langer maar Carmen 
hoopt toch dat het huis in de eerste helft van het volgende jaar zal worden geopend. Carmen zelf woont 
weer in Nederland. Maar ze heeft nog steeds volop contact met de mensen die daar betrokken zijn bij het 
project en volgt de vorderingen op de voet. Inmiddels is de binnenkant van het huis zo goed als klaar. 
Vloeren, muren en plafonds zijn klaar, ook de verwarming is inmiddels aangelegd. Nu moeten de toiletten en 
de badkamer nog worden afgemaakt.  
En men is begonnen met de aanleg van een parkeerplaatse en de paden naar het huis.  
U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie NL96 RABO 0373736029, o.v.v. Moldavië. 
 
 
Orde van dienst 
 
Thema: Minder is meer! 
 
Organist speelt: Lied 158A: 3 

3. Gij zijt de stem der profetie 
sprekend van mededogen, 
want eens zal ieders oog Hem zien: 
de Opgang uit den hoge. 
Gezegend zij de dageraad 
het licht dat weldra schijnen gaat 
voor wie in duister kwijnen. 
Hij zal de schaduw van de dood 
beschamen met zijn morgenrood. 
Op aarde daalt de vrede! 

 
Bemoediging en groet 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: (NBV) Johannes 1: 29-32 
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. Hij is het over wie ik zei: “Na mij komt iemand die meer is dan ik, want Hij was er vóór 
mij.” Ook ik wist niet wie Hij was, maar ik kwam met water dopen opdat Hij aan Israël geopenbaard zou 
worden.’ En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en Hij bleef op Hem 
rusten.’ 
  



 

 

 
 
 
 
Organist speelt: Lied 526: 2 

2. Hij daalt ootmoedig in het water, 
de vogel Geest komt aangesneld, 
God heeft in Hem zijn welbehagen 
en alle zaligheid gesteld: 
tegen de stroom staat Hij ten teken, 
hier wordt des levens loop gewend, 
het blinde lot gestuwd tot zegen, 
wij zijn tot in de dood gekend. 

 
Schriftlezing: (NBV) Johannes 3: 26-30 
Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: ‘Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was, 
over wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen gaat naar Hem toe.’ Johannes 
antwoordde: ‘Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. Jullie kunnen van mij 
getuigen dat ik gezegd heb: “Ik ben de Messias niet, maar ik ben voor Hem uit gezonden.” De bruidegom 
krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom 
hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. Hij moet groter worden en ik kleiner. 
 
Organist speelt: Lied 687: 2 

2. Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 

 
Uitleg en verkondiging: (NBV) Johannes 3: 30 
Hij moet groter worden en ik kleiner. 
 
Meditatief orgelspel  
 
Dienst der gebeden (dankzegging, stil gebed, Onze Vader) 
 
Wegzending en zegen (3x Amen) 
 
Organist speelt: Lied 487: 3 

3. Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreˆ kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
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