ORDE VAN DE DIENST
1e zondag na Epifanie- Doop van de Heer
op zondag 13 januari 2019 in de Wingerd te Krimpen aan den IJssel
Voorganger: ds. Ed de Bruin
Organist: Marco Kalkman
M.m.v.:
Cantorij o.l.v. Marco Kalkman
Ter inleiding
In het evangelie zeggen de titels keizer, koning en stadhouder iets over de verhoudingen in de wereld van
dat moment; zij doen ertoe.
Een excentriek mannetje in de woestijn,
dat mensen doopt met het oog op een andere wereld, doet niet zo ter zake.
Een stem uit de hemel (wie gelooft dat nog?) al helemaal niet.
Toch konden juist die doop en die stem wel eens de belangrijkste elementen zijn in dit verhaal.
Een goede dienst toegewenst, Ed de Bruin.
INTREDE
muziek

Org:

Improvisatie over Psalm 72

welkom

O:

Woord van welkom en mededelingen

intochtslied

G:

Lied 526:1,2

gebed

G:

stil gebed

groet

V:
G:
V:
G:

De HEER zal bij u zijn!
De Heer zal u bewaren!
Onze hulp is de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft

V:

G:

Gezegend zijt Gij, God,
koning der wereld,
die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen.
Zegen ons ook met uw licht!
Donker is de wereld,
duister vaak ons hart.
Zoeken willen wij het licht van uw ogen.
Zegen ons ook met uw licht!
Bij uw licht zien wij elkaar:
mensen van uw welbehagen.
Houd uw gezicht
voor ons niet verborgen.
Zegen ons ook met uw licht!

psalm vd zondag

G:

Lied 72:1,3,4

kyrie

V:

gebedsintenties

Ca:

Kyrie Gott Vater in Ewigkeit (J.S.Bach)

G:

Lied 304

bemoediging
drempelgebed

G:
V:
G:
V:
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DE SCHRIFTEN, GELEZEN EN GEZONGEN
gebed vd zondag

V:
G:

………dit uur en alle dagen van ons leven
AMEN.

met de kinderen

V:

Gesprek
kinderen gaan naar de nevendienst

profetenlezing

Le:

Jesaja 40:1-11

lied

G:

Lied 439:1,2

evangelielezing

V:

Lucas 3:1-4 en 15-22

acclamatie

G:

U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE,O VADER, O ZOON,
O HEILIGE GEEST
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.

G:

Lied 527: 1 (v) 2(ca) 3(a) 4(m) 5 (a)

inzameling vd gaven

D:

Toelichting collectedoelen.
De gaven zijn bestemd voor:
1. 2.

muziek

Org:

orgel- of pianospel

gebeden

V:

Gebedsintenties….zo bidden wij:

verkondiging
lied
GAVEN EN GEBEDEN

G:

Lied 368c
Doe lichten over ons, uw aangezicht!

DIENST VAN DE TAFEL
nodiging

V:

De Heer heeft zijn tafel bereid
voor wie op Hem vertrouwen
en Hem liefhebben.
Christus nodigt ons
om dankbaar en gelovig
met de lofprijzing van zijn Kerk
in te stemmen
en brood en wijn
uit zijn hand te ontvangen.

vredegroet

V:

Vrede zij met u.
-2-

G:
V:
G:
V:
G:
tafelgebed

Vg+Ca+G:
G:

vredegroet

En met uw geest.
Verheft uw harten.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
Lied 403c
ONZE VADER (oecumenische tekst)

We geven elkaar een hand en wensen elkaar toe:
“de vrede van de Heer!”

uitdelingswoorden
het delen van brood en wijn
tijdens het ronddelen

Org:

“Sterk, Heer, de handen tot uw dienst”, variaties

dankgebed

V:

gebed

slotlied

G:

Lied 416:1 (ca) 2, 3,4 (a)

uitzending

V:
G:

Zegen
AMEN, AMEN, AMEN

muziek

Org:

Preludium en Fuga nr. 11 uit:
Das Wohltemperierte Klavier nr. 1, van J.S. Bach.

ZENDING EN ZEGEN
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