ORDE VAN DIENST: 6 januari 2019, Oude Blasius Delden
Voorganger
: Ds. Dick Juijn
Organist
: Matthijs ten Thije
Koster
: Gerrie Tuitert - Burggraaff
Lector
: Marianne Nijman
==================================================================
Orgelspel: Johann Heinrich Buttstedt (1666-1727; uit de kring rond Bach):
Koraalprelude 'Wie schön leuchtet der Morgenstern' (zie lied 518)
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

-

INTREDE

Intredelied: Psalm 72 vers 1

( staande t/m Psalm 72 vers 6 )

Bemoediging en Groet:
Voorganger: De Heer zij met u
Gemeente: Ook met u zij de Heer
Voorganger: Onze hulp in de naam van de Heer
Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: Genade zij u en vrede, van God onze Vader,
door Zijn Zoon Jezus Christus en door de Heilige Geest.
Gemeente: Amen
Zingen: Psalm 72 vers 6

( Allen gaan weer zitten )

Aansteken van de kaarsen door het kind van de zondag
Smeekgebed
Lied 506 vers 1 en 2

-

DE SCHRIFTEN

Verhaal: De wens van de drie koningen
Kinderlied: Lied 520 vers 1, 2 en 3
1. De wijzen, de wijzen
Die gingen samen reizen
Vertrouwend op een Koningsster
Zij wisten niet hoe ver.
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2. Zij volgden het teken,
de dagen werden weken,
Dan klopt een rijke karavaan
Bij de paleispoort aan.
3. 'O koning, wil ons horen:
er is een prins geboren,
In 't Oosten is zijn ster gezien,
Staat hier zijn wieg misschien?
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed: bij de opening van de Schriften
Schriftlezing NT: Matteüs 2, 1 – 12
1 Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van
Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan.
2 Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben
namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’
3 Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem.
4 Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen
te vragen waar de messias geboren zou worden.
5 ‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij
de profeet:
6 “En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de
leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal
hoeden.”’
7 Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van
hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was,
8 en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een
nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het
gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’
9 Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op
weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil
bleef staan boven de plaats waar het kind was.
10 Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde.
11 Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze
wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met
kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre.
12 Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te
gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.
Lied 496 vers 1 en 3
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Overdenking: Op zoek naar de ster

Zingen: Lied: Wij zien uit naar licht (melodie van Lied 556)
1. Wij zien hier uit naar licht dat blijvend is.
En onze ogen speuren in het duister
naar vonken van uw glans en van uw luister,
een ster, een vuurvlam in de wildernis.
2. Wij tellen dagen naar wat komen gaat.
En onze harten vullen zich met leven,
met de beloften ooit de mens gegeven,
dat U het bent, die in ons midden staat.
3. Wij leven tastend op uw toekomst aan.
En onze monden spreken van de dromen,
van visioenen, werelden die komen.
Heer, maak ons klaar, om met U mee te gaan.
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GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en Voorbede
Stil gebed
Allen: 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
Inzameling van gaven voor de Diaconie
Orgelspel: Orgelmuziek bij lied 919
De kinderen komen terug in de kerk
Slotlied: Lied 919 vers 1 en 4

-

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen: (beantwoord met 3x gezongen Amen)
Uitgangscollecte voor de kerk
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Koraalprelude 'Wie schön leuchtet der Morgenstern' BWV 739 (zie lied 518)
==================================================================
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar,
in de ruimte onder de toren, een kopje koffie te drinken.
De Kerkenraad verzorgt de koffie

Bedankt voor uw en jouw komst,
gezegende week en graag tot volgende week zondag!
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