EERSTE ZONDAG NA EPIFANIE
13 januari 2019
INTREDE
Orgelspel: Herr Christ, der einig Gottes Sohn (lied 517)
van Dieterich Buxtehude (1637 - 1707)
Welkom
Intochtslied (staande): 326 vs. 1 t/m 3
Bemoediging en toenaderingsgebed
o:
Onze hulp is in de Naam van de HEER
g:
die hemel en aarde gemaakt heeft.
o:
g:
o:
g:
o:
g:

Gij die woont in ontoegankelijk licht
in uw hemel geborgen.
Gij die gekomen zijt
in een mensenkind, onstuitbaar.
Wees ons nabij dit uur
en al de dagen van ons leven
Amen. (de gemeente gaat zitteno:

Lied 326 vs. 4 t/m 6 (de gemeente gaat zitten)

Kyriegebed
v:
…. na: daarom roepen wij tot u .. zingen wij (I = vrouwen; II = mannen):

Glorialied: 657 vs. 1 t/m 3

HET WOORD
Zondagsgebed
v. De Heer is met u,
a. Zijn Geest is in ons midden.
v. …
Gesprek en lied met de kinderen
lied 358 (ook op de beamer)
Het verhaal van de bloemen
Een duif tussen zeven rode bloemen: symbolen van de Geest. Zeven verwijst
naar de zeven gaven van de Geest.
Eerste lezing: Jesaja 42:1 - 9
'Zie, mijn dienstknecht aan wie ik vasthoud,
mijn uitverkorene in wie mijn ziel behagen heeft.
lk heb mijn geest op hem gelegd.
Hij zal naar de volkeren het recht doen uitgaan.
Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet,
hij laat op straat zijn stem niet horen..
Het geknakte riet zal hij niet breken,
Een kwijnende vlaspit zal hij niet doven.
ln trouw zal hij het recht doen uitgaan.
Hij kwijnt niet, hij knakt niet
tot hij op aarde het recht heeft gegrondvest
en de kusten zijn onderwijzing verwachten.'
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Zo spreekt de God, Ik-zal-zijn
hij die de hemelen schiep en uitspande,
die de aarde uitspreidde met alles wat daar groeit,
die het volk op aarde adem gaf,
geest aan hen die gaan over de aarde:
'lk ben het, Ik-zal-zijn, ik heb jou geroepen in gerechtigheid,
ik neem jou bij de hand,
ik zal je behoeden, ik zal je aanstellen
tot een verbond met het volk, tot licht voor de volkeren:
om blinden de ogen te openen,
om gevangenen uit de kerker te leiden,
uit het gevangenenhuis allen die zitten in duisternis.
Ik ben het, Ik-zal-zijn, dit is mijn naam.
Mijn heerlijkheid geef ik niet aan een ander,
niet mijn loflied aan gesneden beelden.
Wat vroeger was, zie, het kwam,
nieuwe dingen kondig ik aan:
voor zij ontkiemen
laat ik ze u horen.
Lied 529 vs. 1, 4 t/m 6
Tweede lezing: Lucas 3:15 – 23a, 4:1
15. Vol verwachting was het volk
en in hun hart vroegen allen zich af
of Johannes de messias zou zijn.
16. maar aan allen gaf Johannes het antwoord:
Ik doop jullie met water,
maar komen zal
hij die sterker is dan ik ik ben niet waardig zijn sandalenriemen los te maken.
Hij zal jullie dopen in heilige geest en vuur.
17. In zijn hand is de wan om zijn dorsvloer te reinigen;
hij zal het graan verzamelen in zijn schuur,
het kaf zal hij in onblusbaar vuur verbranden.
18. Zo en met nog meer bemoediging
bracht hij aan het volk het goede nieuws.
19. Maar Herodes, de viervorst,
die door hem was aangeklaagd
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om wat hij gedaan had met Herodias, de vrouw van zijn broeder,
en om al zijn verder nog bedreven misdaden,
20 Herodes voegde aan dit alles nog toe
dat hij Johannes opsloot in de gevangenis.
21. En het geschiedde
toen heel het volk gedoopt werd,
toen ook Jezus werd gedoopt,
toen hij daar te bidden stond,
dat de hemel werd geopend
22. en de heilige geest,
in lijfelijke gestalte, als een duif,
neerdaalde over hem.
En een stem geschiedde uit de hemel:
Jij bent mijn zoon, de geliefde,
die ik verkoren heb.
23a. Hij was, toen hij begon, Jezus, dertig jaar ongeveer
4:1 Jezus, vol van heilige geest. trok weg van de Jordaan,
door de geest gedreven, de woestijn in
Acclamatie (339a)

U komt de lof toe, U__ het ge - zang, U al - le glo - rie, o Va - der

o Zoon, o__

hei - li-ge Geest, in al - le eeu - wen der eeu-wen.

Uitleg en verkondiging
Zingen: 686

GAVEN EN GEBEDEN
Inzameling van de gaven
1e rondgang diaconie: De kloof tussen arm en rijk
Bij De Regenboog Groep dromen we van een wereld waarin iedereen
voldoende geld heeft om zijn of haar dromen waar te kunnen maken. In de
realiteit werkt Stichting De Regenboog met het idee dat armere mensen
altijd een plek moeten kunnen hebben in de stad. Dat de stad sociaal blijft
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voor mensen met minder geld, voor eenzame mensen, voor mensen zonder
dak boven hun hoofd. De laatste jaren neemt de kloof tussen arm en rijk in
de stad toe. Een op de vijf Amsterdamse gezinnen leeft op of onder de
armoedegrens. Het centrum van de stad verrijkt en de minder bedeelden
verdwijnen naar wijken buiten de ring. Ontmoetingen tussen arm en rijk
vinden niet langer automatisch plaats. Stichting de Regenboog wil mensen
verbinden. Helpt u mee?
e
2 rondgang kerk: Wijkwerk
De kosten om de kerk open te houden en te verwarmen worden betaald uit
de Actie Kerkbalans die op 20 januari van start gaat. Het werk in de wijk, de
bloemen, koffie en thee na de dienst en dergelijke komen uit de wijkkas. Laat
het 2e collectezakje dan ook niet aan u voorbijgaan.
Tijdens de collecte improviseert de organist op een passende liedmelodie
Dankgebed en Voorbeden
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ volgt:

Doe

lich-ten o-ver ons

uw

aan-ge-zicht.

Stil gebed
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.

ZENDING EN ZEGEN
Slotlied: Ongestraft mag liefde bloeien mel. 754
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Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!
Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.
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2 Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.
God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.

3 Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.
Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.

4 Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!

Zegen beaamd door ons allen:

Orgelspel: Fuga in c-moll (BWV 537) van Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

Na de dienst ontmoeting en koffie, thee of limonade.
Iedereen is van harte welkom.

Aan deze dienst werkten mee:
voorganger:
ouderling:
diaken:
organist:
leiding kinderen:
crèche 1-4jr:
lector:
deurontvangst:
collecteren:
lay out orde van dienst:
kopiëren orde van dienst:
liturgische bloemschikking:
geluid- en beeldtechniek:
koster:
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