VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen

Liturgie

De tafelkaarsen worden aangestoken

Bemoediging:

2 januari 2022
Epifanie

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed: V: Gezegend Gij, God,
Koning van de wereld,
die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen.
Donker is de wereld,
duister vaak ons hart.
Houd uw gezicht
voor ons niet verborgen.
Zegen ook ons met uw licht.
Amen
Aanvangslied: 72: 1, 3 en 6
Groet:

V: De Heer zij met u.
G: OOK MET U ZIJ DE HEER.

een ster die alle sterren te boven gaat

Kyrie:

In deze dienst nemen we afscheid van
vertrekkende ambtsdrager

Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de
nood van de wereld.
Acclamatie: 301c

Gloria:

Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn
liefde en verder dan onze nood reikt zijn trouw.
Glorialied: 468

Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Organist:
Met medewerking van:

Open Hof

ds. Klaas Holwerda
Jorien Visser
Annie Thole
Marijn Slappendel
zangers uit de cantorij

Gebed van de zondag
Moment met de kinderen

Aanvang: 10.00 uur
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Antwoordpsalm: Psalm 72b

DE SCHRIFTEN
Lezing: Jesaja 60: 1-6 (vertaling: Klaas Holwerda)
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Sta op, en word licht, Jeruzalem,
want je licht is gekomen,
de glans van de Eeuwige gaat over jou op.
Nog is er duisternis over de aarde,
donkerte over de volken,
maar jij staat omschitterd van licht,
omschenen door de glans van de Eeuwige.
Volken reizen jouw licht tegemoet,
koningen komen af op dat licht,
dat straalt als een vroege morgen.
Sla je ogen op en zie:
allemaal verzameld komen ze tot je,
je zonen komen van ver
en je dochters worden opzij opgewacht.
Dan zie je om je heen en straalt,
ontroerd verwijdt zich je hart.
Want een zeegeraas komt op je aanrollen,
een leger van stammen, naar jou komen ze.
Een menigte kamelen overdekt je,
veulens van Midjan en Efa,
uit Saba komen zij allen,
dragen goud en wierook aan
en brengen de Eeuwige lof uit.

Voorzang:

1. Recht spreken, God zoals Gij doet
laat dat gegeven zijn wie ons regeert.
Dat brengt bergen vrede voor mensen,
gerechtigheid stroomt van de heuvels.
allen: antifoon
Voorzang:

2. Laat die recht doen aan de armsten,
redding brengen voor hun kinderen.
Dat wekt groot ontzag voor U,
onder de zon, door de generaties.
allen: antifoon
Voorzang:

3. Hij is de redding van de armen,
vriend van kleine hulpelozen,
een bevrijder van de verdrukten,
want hun bloed is voor hem kostbaar.
allen: antifoon
Voorzang:

4. Dat zijn naam voorgoed mag duren,
overal oplicht onder de zon!
Alle volken prijzen hem zalig;
zijn naam zij hun blijvend tot zegen!
allen: antifoon
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Evangelielezing: Matteüs 2: 1-12 (vertaling: Klaas Holwerda)
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Toen Jezus voortgebracht was in Bethlehem in Juda
in de dagen van koning Herodes,
zie, wijzen uit het oosten kwamen aan in Jeruzalem
en zeiden:
Waar is de geboren koning van de Judeeërs?
Want we zagen zijn ster in het oosten
en we zijn gekomen om hem te aanbidden.
Toen de koning, Herodes, dit hoorde,
was hij verontrust
en heel Jeruzalem met hem.
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Ze vielen neer en aanbaden het.
Ze openden hun schatten
en brachten hem geschenken:
goud en wierook en mirre.
In een droom gewaarschuwd niet terug te keren naar Herodes,
weken ze langs een andere weg uit naar hun land.

Lofprijzing: Liedboek 339a
U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST,
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.
Preek

Hij bracht alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen
en deed bij hen navraag waar de messias voortgebracht zou worden.
Ze zeiden tot hem:
In Bethlehem in Juda,
want zo staat het geschreven door de profeet:
Jij Bethlehem, land van Juda,
bent zeker niet de minste onder de aanvoerders van Juda,
want uit jou komt een aanvoerder voort
die herder zal zijn over mijn volk Israël.

Orgelspel

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN
Belijdend lied: 516: 1, 2 en 3 (staande)
Afscheid ambtsdrager
Wij nemen afscheid van diaken Marian den Hertog

Daarop riep Herodes in stilte de wijzen
en vernam van hen nauwkeurig de tijd van verschijnen van de ster.
Hij zond hen naar Bethlehem
en zei:
Ga heen en doe nauwkeurig onderzoek naar het kind.
Wanneer je het gevonden hebt,
bericht het mij,
dat ook ik kom om het te aanbidden.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
Collecten: Gecombineerde collecte voor Individuele Hulpverlening (60%) en
voor de kerkdienst (40%) (zie onderaan de liturgie)
Slotlied:

517: 1, 2 en 4

Zegen beantwoord met gezongen 'Amen'

Na de koning gehoord te hebben, gingen ze heen.
En zie, de ster die ze gezien hadden in het oosten,
ging voor hen uit
tot hij kwam
en bleef staan boven de plaats waar het kind was.
Toen ze de ster zagen,
verheugden ze zich met zeer grote vreugde.
Ze kwamen in het huis
en zagen het kind met Maria, zijn moeder.

De tafelkaarsen worden gedoofd

Orgelspel
* Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:
NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie PKN Culemborg,
onder vermelding van 'kerkdienst 2 januari'
(U kunt ook de QR-code hiernaast scannen)
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