Orde van dienst voor zondag 6 januari 2019
Joriskerk
EPIFANIE

Aanbidding van de Wijzen

Orgelspel
Oefenen lied van de maand: Lied 501: 1 Een ster in lichte luister
Welkom
Aanvangslied: Lied 489: 1,2,3 - Komt ons in diepe nacht ter ore
(melodie: lied 482)
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Bemoediging
vg.
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
gem. die hemel en aarde gemaakt heeft
vg.
God, laat uw licht schijnen
U die de dagenraad bent
gem. En steek ons aan als lichten,
voorboden vreugdeboden van uw dag.
vg.
Houd onze harten brandende
van verwachting en verwondering.
gem. Keer U om naar ons toe
keer ons toe naar elkaar.
en maak ons mensen levend van uw
genade.
Amen
Zingen: Lied 516: 1,2
Gebed om ontferming
Na ‘zo bidden en zingen wij’ zingen we lied 470: 4

Als Gloria zingen: Lied 305 – Alle eer en alle glorie
Met de kinderen
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Gebed bij de opening van de Schriften
Lezen: Jesaja 60: 1-6
Zingen: Liefste lied van overzee (deel 1): 45

2.

De aarde wacht in duisternis,
en weet niet waar te gaan.
Maar over jou straalt licht,
daar is Gods dag al opgegaan.

3.

Dit licht trekt alle volken aan,
gaat als een ster hen voor.
Het daagt hen uit op weg te gaan,
en brengt hen op jouw spoor.

4.

Jouw ogen stralen bij het zien
van heel die lange stoet.
Verenigd zijn de natiën,
vol eerbied klinkt hun groet.

5.

Hun rijk beladen karavaan
brengt jou zijn eerbetoon.
De stoet draagt al zijn schatten aan
voor Hem die bij jou woont.

6.

Bij jou, mijn bruid, vindt men het hart
van al wat adem heeft.
Bij jou wordt toch het Woord bewaard
dat allen leven geeft.
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Lezen: Matteüs 2: 1-12
Zingen: Lied 515: 1,2,3,4,7 – Een kind geboren te Bethlehem
Preek
Orgelspel
Zingen: Lied 501 (Lied van de maand) – Als een ster in lichte luister
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 513 – God heeft het eerste woord
Dank- en voorbeden
Na ‘Hoor ons biddend zingen’:

Stil gebed
Onze Vader
Collecte
1ste rondgang voor diaconaal werk
2de rondgang voor kerkelijk werk
uitgangscollecte voor lokale hulpvragen
Slotlied: Lied 503 – Wij staan aan een kribbe
Zegen

Op deze eerste zondag van het jaar willen we elkaar een goed
nieuw jaar wensen door een kring te gaan vormen. Je geeft
iedereen, beginnend bij de voorganger en ouderling, een hand en
wenst elkaar zo het goede en sluit daarna in de kring aan. Zo
wordt het een kring van mensen.
Daarna is iedereen van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten
in de Instuif, daar is koffie, thee of limonade.
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