Orde van dienst
Zondag 8 januari 2017, 10.00 uur
1e Zondag van Epifanie

De doop van de Heer in de Jordaan

Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept,
wie zwak is en geen helper heeft.
Psalm 72:12
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Orgelspel

Voorbereiding
Welkom
Stilte
Orgel

Allemande in D uit Franse Suite I

J.S. Bach

Aansteken van de kaarsen
Introïtus

Psalm 72: 1, 2 en 4

de gemeente gaat staan

Bemoediging en drempelgebed
291 d
de gemeente gaat zitten

Smeekgebed
Kyrie en Gloria

299 e

(het Gloria zingen wij staande)

Dienst van de Schriften
Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van de zondag
Gij, geprezen zij uw Naam, God,
want Gij komt ons bestaan
verlichten en verrijken
in Jezus, uw beminde knecht.
Schenk ons zijn Geest,
open ons voor uw Woord,
opdat ook wij
blinden de ogen openen
en armen uw genade aanzeggen.
Zo moge het worden,
God, alles in allen,
Alle dagen van ons leven tot in eeuwigheid.
Amen
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Aandacht voor de kinderen
Lied met de kinderen (die onder dit lied naar de nevendienst gaan)
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Profetenlezing

Jesaja 42:1-9

Antwoordpsalm

Psalm 89: 1, 9 en 11

goed hoe je wand'- len

moet.

Lezing Evangelie Matteüs 3:13-17
Acclamatie

Uitleg en Verkondiging
Orgel

Tweestemmige Inventie in D

Credo

343

J.S. Bach
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Dienst van de Tafel
Diaconale en pastorale mededelingen
Nodiging
Collecten

1. Bloemengroep

Gebed over de gaven

2. Kerk

de kinderen komen terug uit de nevendienst

Voorbede

Tafelgebed

De HEER zij met U.
Zijn Geest in ons midden.
Heft uw harten omhoog.
Wij heffen ze op tot God.
Brengen wij dank aan de HEER,onze God.
Hij is het waard onze dankbaarheid te ontvangen.
U komt onze dank toe,
HEER onze God,
overal en altijd,
door Jezus, onze Heer.
Want geboren is een nieuwe dag,
uw toekomst is begonnen.
Toen het nog aardedonker was,
aanschouwden wij het levenslicht:
de hemel ging voor ons open,
uw heil kwam binnen handbereik,
Gij zelf werd onze naaste
en onze vrede werd uw eer.
Daarom, HEER onze God,
verheffen wij onze stem
om samen met engelen en aartsengelen,
met herders en wijzen,
met de vrouwen en mannen
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die uw licht ontdekten
als hun levenslicht,
U van ganser harte
de lofzang toe te zingen:
Sanctus en Benedictus: 404 e
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Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want Hij is verschenen in onze nacht
als een blinkende morgenster,
een stralend licht
dat niets of niemand doven kan
en dat reikt tot in de diepste duisternis.
Laat uw Geest zijn woorden vervullen,
nu wij doen wat Hij ons opdroeg:
Hij heeft in de nacht van de overlevering
het brood genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,
en gezegd:
Neem en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doe dit tot mijn gedachtenis.
Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven
en gezegd:
Drink allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.
Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha.
Bijeen tot zijn gedachtenis
komen wij tot U, o God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde
en aanvaard ons offer van lof en dank.
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Zend uw Geest in ons midden
en versterk in ons allen
de hoop en de liefde,
dat wij licht kunnen brengen
waar duisternis heerst,
en vooruit durven lopen
op de grote toekomst
waarin het eindelijk waar zal zijn:
vrede op aarde,
en wij U zullen eren
met allen die wij voor uw aangezicht gedenken .....,
met allen die ons zijn voorgegaan,
met wie ons lief waren
en die we moesten verliezen .....,
met de heiligen van naam
en de ontelbare vergetenen,
heel uw mensenvolk,
genodigd aan uw maaltijd.
Gezegend zijt Gij, onze God,
die is en die was en die komt,
gezegend hier en nu
en tot in lengte van dagen,
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen
Onze Vader
Vredegroet

De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw geest.
Wens elkaar de vrede.
tijdens het zingen van het Lam Gods
wordt het brood gebroken en de wijn uitgeschonken
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Lam Gods

Lied 408 e

Delen van brood en wijn
Gebed na de Maaltijd
na het gebed kunnen ouders hun kind ophalen uit de crèche
de gemeente gaat staan

Slotlied
Zending en zegen

Orgel
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Lied 974

