Orgel

Voorbereiding
Welkom
Orde van dienst
Zondag 5 januari 2020
10.00 uur
Verschijning van onze Heer, 1e Epifanie

Stilte
Orgel

de gemeente gaat staan
onder het zingen van de Introitus worden de kaarsen aangestoken

Introitus

Lied 468: 2, 3 en 4

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Trouw is Hij tot in eeuwigheid
Nooit laat Hij ons los.

Drempelgebed

(Benedictijns gebed)
Vergeef ons en reinig ons
Bevrijd ons en heilig ons
Heel ons en genees ons
Orden ons en vervul ons
Dooradem en beziel ons
Tot in de kern van onze persoon
Tot in het diepst van ons hart
Tot in het geringste deel in ons lichaam
Om toegewijd aan U en tot elkaar te leven
Door Jezus Christus de Heer,
Amen

Zingen

Psalm 72: 1, 6 en 7

Kleur: Wit
Voorganger:
Ouderlingen:
Diaken:
Organist:
Lector:

Drs. Joh. H.J. Lotterman, Utrecht
Gery de With
Wim van Voskuilen
Inge Westra
Ingrid Schriever.

J.G. Walther

Aansteken van de kaarsen

Wijzen uit het Oosten of Eigenwijzen uit het Westen
Wijzen uit het Westen ontmoeten de Heer,
wij ontmoeten Hem en elkaar,
de eerste dag der week,
en beseffen Gods heiligheid en heerlijkheid
in dit Kind, dat ook ons ontmoeten wil.

Allein Gott in der Höh sei Ehr

de gemeente gaat zitten

Gebed voor de nood van de wereld, daarna prijzen we zijn Naam.
Laat ons bidden …..hoor ons dan als we U zingend
bidden en prijzen
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Kyrie en Gloria

Lied 299 e

Groet

De Eeuwige is met u
Zijn Geest in ons midden

I=Voorganger, !!=Allen
Het Gloria zingen wij staande

Evangelielezing

Matheus 2: 1 - 12

Acclamatie
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Dit is het Woord, het Woord van God. Lof zij Zijn
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Gebed om de Heilige Geest
Gesprekje met de kinderen
Lied met de kinderen (die onder dit lied naar de nevendienst gaan)

-

Zingen

li - ge Geest,

in al - le

eeu - wen

der eeu - wen.

Lied 518: 1,4 en 3 (N.B. aangepaste volgorde)

Uitleg en Verkondiging
Orgel

Allein Gott in der Höh sei Ehr

A. N. Vetter

Zingen

Lied 527: 1, 2 en 3 (Organist speelt het 1x voor)

Dienst van Gebeden en Gaven
Diakonale en pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden
na iedere intentie: …... zo bidden wij U allen

Dienst van de Schriften
Profetenlezing

Jesaja 60: 1 – 6, 9

Zingen

Lied 489: 1 en 2

Epistellezing

Efeze 3: 1 – 3, 6

Zingen

Lied 489: 3

(Lied 368c)
Stil gebed en Onze Vader
Collecten
Orgel
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1.Werk van de diaconie
Helft mir Gottes Güte preisen

2. Kerk
J.N. Hanff

tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst
samen met de kinderen uit de crèche
Gebed over de gaven
“De Heer zegene onze gaven en stelle ze in dienst van zijn Koninkrijk”.
Amen
Slotzang

Lied 476: 1 en 4

de gemeente gaat staan

Zending en zegen
Zegenlied:

Lied 425

Orgelspel

Wie schön leuchtet der Morgenstern

J.Chr.Bach
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