Zondag 13 januari 2019 - 1e zondag na EpifanieOrde van de morgendienst in “De Kern” te Spijkenisse.

Epifanie = verschijning, openbaring;
is het feest van de verschijning van
de Heer.
Voorganger: ds. Harry Gijsen
Organist:
Kees Heinen

3 Dat hebben onze ogen
gezien: hoe ‘t een verging
die slaven wou bevrijden,
hoe als een slaaf gekruisigd
hij toen te sterven hing.
4 Zo zal ook wie het onrecht
wil inzien en weerstaan,
door nachten van niet weten,
niet durven, niet meer kunnen,
door zeven hellen gaan.
lied:521: 1 en 2

Vooraf
Lied 529: 1, 3, 4.

2 Hij draagt geen hermelijn, geen kroon.
Maar dat is onbekend aan vreemde wijzen.
Ze zoeken in Jeruzalems paleizen.
Daar zegt men: ''Heus,
je bent niet wijs,
hier is gewoon
geen koningszoon.
Hier zit Herodes op de troon.''
welkom en mededelingen

OM TE BEGINNEN
Zingen: Psalm 103: 1 en 3
1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.
3 Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn zijn daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.
Bemoeding en groet
V:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
G:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V:

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer
(iedereen gaat zitten)

Zingen: lied 942: 1 en 3
1 Ik sta voor U in leegte en gemis.
Vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
Zijt Gij mijn God, sinds mensenheugenis,
dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?
3 Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.

Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
Openingsgebed
Zingen: lied 302: 1, 3 en 4
1 God in den hoog'' alleen zij eer
en dank voor zijn genade,
daarom, dat nu en nimmermeer
ons deren nood en schade.
God toont zijn gunst aan ons geslacht.
Hij heeft de vrede weergebracht;
de strijd heeft thans een einde.
3 O Jezus, die de Christus zijt,
des Vaders Eengeboren,
Gij hebt ons van de toorn bevrijd
en redt wie was verloren.
Gij, Lam van God, voor ons geslacht,
verhoor ons roepen uit de nacht,
erbarm U over allen.

4 O Heilge Geest, ons hoogste goed,
ten Trooster ons gegeven,
heb dank dat Gij ons delen doet
in Jezus'' dood en leven.
Beveilig ons in alle nood,
blijf ons nabij in angst en dood,
op U steunt ons vertrouwen.

Lezen Jesaja 40: 3 -11
Zingen: lied 529: 1, 2 en 5
1 Mijn dienstknecht mijn geliefde
mijn geest op jou gelegd.
Die woorden zul je weten.
Een leven zwaar te dragen
heeft Hij je aangezegd.

HOREN

2 Geschaduwd zal je worden,
gewantrouwd om zijn woord,
om wat je weet dat recht is en zou je het volbrengen
God weet, je werd vermoord.

Verhaal Erik en de Albatros
De lantaarn wordt aangestoken voor jongeren die er niet zijn door de
ouderling van dienst en op de liturgische tafel geplaatst..

5 Ik zag een mens, geslagen,
met onverwoest gezicht
uit nacht te voorschijn komen.
Ik dacht: Hoe kan het lijden
een weg zijn naar het licht?

Gebed van de zondag
Zingen: lied 521: 1 en 4
1 Hij komt niet uit de grote stad.
Hij wordt niet in de koningsburcht geboren.
Je zult zijn naam niet in paleizen horen.
Waar zie je hem,
in Betlehem,
Dat kleine gat
waar David zat.
Hij komt niet uit de grote stad.
4 We noemen je nu niet meer klein.
Je mag de stad van de Messias heten.
Wat Micha heeft gezegd wordt niet vergeten.
Jij, Betlehem,
bent groot door Hem.
Je mag het zijn
in sterrenschijn.
Jij, Betlehem, heet niet meer klein.

Lezen: Lucas 3: 15-16 en 21-22
15 Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes
misschien de Messias was, maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop
jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben
zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken.
Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur;
21

Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij
aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige
Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem
uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’

Zingen: lied 530: 1, 2 en 4

2 Godlof, aan ons is toegezegd
dat gij herleven doet
wie zijn gesneuveld in ‘t gevecht
van ‘t kwade tegen ‘t goed.
4 Uw liefde, God, zo wijs en goed:
wat eens in Adam viel,
ons menselijke vlees en bloed,
wordt leven weer en ziel.
5 Ja, meer dan en leven zijn
gegund aan bloed en vlees,
Godzelf zal in ons wezen zijn,\
de ademende Geest.

2 Wat is het dat hij aan ons meldt?
De blijde boodschap voor de armen:
het overweldigend erbarmen
dat ons gebroken hart herstelt.
4 Wij danken God voor deze stem
die heeft geklonken in ons midden,
ons aangevuurd heeft bij het bidden
met uitzicht op Jeruzalem.

Overdenking
Zingen: lied 870: 1, 2, 4, 5, 7 en 8
1 Heilige God, geprezen zij
uw komst door alles heen,
uw woord van alle eeuwigheid
dat tussen ons verscheen.

7 die leidt ons door de doodsjordaan
en houdt ons bij de hand,
die heeft voor ons de weg gebaand
naar het beloofde land.
8 Geprezen, God, uw wijs beleid,
de omweg van uw woord,
ver boven alle hoogten uit
en alle diepten door.
Gebeden
Inzameling van de gaven:
1: de Glind
2: Beheer en onderhoud
Zingen: lied 462: 1, 2, 5 en 6
1 Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen
levenslang gebroken zijn?

2 Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden:
en het leven nieuw zal zijn?
5 Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.
6 Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.
Zegen
G: Amen
Orgelspel
Uitgangscollecte: Diaconie

U bent welkom voor een kopje of thee in de gemeentezaal.

