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Epifanie: driekoningen

INTREDE Inleiding: Vandaag nemen we afscheid als predikant
en gemeente. We lezen over wijzen uit het oosten die op zoek
gaan naar het licht. Ze zien een ster opgaan en weten dat er een
bijzonder mens is geboren, die licht brengt in de wereld. Net als
zij zijn wij onderweg in ons leven en zoeken naar licht en uitzicht.
Het was mooi deze zoektocht de afgelopen jaren met elkaar te
delen. We kunnen van hier verder reizen in het licht als
navolgers van Jezus.
Er is veel moois om te zingen; het lied ‘Hoever te gaan’, over
onderweg zijn, een lied over navolging, en het Taizélied ‘Christus
lux mundi’ (Christus licht van de wereld). We mogen elkaar de
zegen toezingen met het geliefde lied ‘Ga met God’. Fijn dat de
cantorij, vergezeld door instrumentalisten, meewerkt aan de
dienst en dat de Taizégroep een lied ten gehore zal brengen.
Na de dienst volgen het afscheid en het informeel samenzijn
onder het genot van koffie/thee en taart, waarbij u Corinne en
Raaf de hand kunt schudden.
muziek

P

:

orgel- of pianospel

welkom

O

:

woord van welkom en mededelingen

we gaan staan
intochtslied

G

:

lied 478: 1, 2 en 4
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2.Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken bindt,
die met zijne godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Ziet hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden,
die de kroon der wijsheid spant.
Ziet hoe tere is de Here,
die 't al draagt in zijne hand.

4.O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door Uw kindsheid raad.
Sterk mij door Uw tere handen,
maak mij door Uw kleinheid groot,
maak mij vrij door Uwe banden,
maak mij rijk door Uwe nood,
maak mij blijde door Uw lijden,
maak mij levend door Uw dood.

we gaan zitten
stil gebed
groet

V
G

:
:

De vrede van de HEER is met u allen
EN ZIJN GENADE IS MET U.

bemoediging

V
G

:
:

Onze hulp is in de naam van de heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

drempelgebed

G

:

psalm van de zondag

G

:

lied 72: 1, 4 en 6

4.Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.
kyrie

6.Bloeie zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.
Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.
Dat opgetogen allerwegen
de volken komen saam,
elkander groetend met de zegen
van zijn doorluchte naam.

V

:

smeekgebed
afgesloten door:

V
G
V
G
V
G

:
:
:
:
:
:

Heer, ontferm U
HEER, ONTFERM U
Christus, ontferm U
CHRISTUS, ONTFERM U
Heer, ontferm U
HEER, ONTFERM U (lied 299b)
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gloria

G

:

Laudate Dominum (Taizé) , we zingen de Nederlandse tekst
Loof, zing en prijs de Heer,
loof zing en prijs de Heer,
alle volken,
Alleluja!

DE SCHRIFTEN, GELEZEN EN GEZONGEN EN UITGELEGD
gebed van de zondag:

V

:

gesprek

V

:

gesprek met de kinderen

De kinderen gaan naar de nevenruimten, waar gecollecteerd wordt voor het project.
oude testament

L

:

Jesaja 60: 1-6

lied

G

:

Hoever te gaan LG 318 t. Huub Oosterhuis / m. Antoine Oomen,
1-1x Koor en 1x allen, 2, 4 en 6- can.3, 5 en 7- allen

2.Nog bijna slaven, vreemden voor elkaar,
kreupelen, blinden.
Maar met iets in hun hoofd dat stroomt en licht geeft.
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3.De zon zal hen niet steken overdag.
Bij nacht de maan niet.
Zij stoten zich aan stenen, niemand draagt hen.
4.Omdat zij willen leven als nog nooit.
Angstig te moede,
zijn zij gegaan met grote hinkstapsprongen.
5. Niet hier hun vaderland, en schaamteloos
wagen zij alles.
Soms wordt woestijn oase waar zij komen.
6. Vrijheid ontkiemt in hen, gloeit aan, dooft uit,
zal weer ontvlammen.
Zij blijven kinderen, zij worden groter.
7. Hun stoet is zonder einde en getal.
Tel maar de sterren.
Zij weten van de stad met fundamenten.
nieuwe testament

V

:

Matteüs 2: 1-12

lied

G

:

Wil je opstaan Iona 1-40: 1, 4 en 5

4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?
5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.
uitleg

V

:

verkondiging
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lied

G

:

lied 489

2.Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zingt voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.

3.Zoals de zon komt met zijn zegen
een bruidegom van licht en vuur,
zo komt de koning van de vrede
voorgoed gekomen is zijn uur.
Hij huwt de mensen aan elkander
zijn liefde gaat van mond tot mond.
Hij geeft zijn lichaam ons in handen.
Zo leven wij zijn nieuw verbond.

AFSCHEID VAN EEN DIENAAR DES WOORDS
Afscheid

O

:

Beste Corinne
Vandaag eindig je je werkzaamheden
als predikant in de wijkgemeente de Wingerd.
Je bent een keer in het ambt van dienaar des Woords bevestigd.
Daarbij heb je gezegd dat je de bijbel aanvaardt
als bron van prediking en als regel van het geloof
en dat je je wilt verzetten tegen alle kwade machten.
Je hebt beloofd geheim te zullen houden
wat je in vertrouwen is verteld
en je taak te vervullen in overeenstemming
met de orde van onze kerk.
Nu je weggaat zijn we dankbaar voor de overtuiging,
de inzet en de liefde waarmee je tot nu toe je
werkzaamheden in de kerk van Christus hebt vervuld.
We hopen dat je ook in je volgende gemeente
de kerk mag blijven dienen met je talenten van hoofd en hart.

zegenbede

O
:

Laten we bidden
We danken u God voor de toewijding van onze predikant
die vandaag afscheid neemt van onze gemeente.
Voor haar volharding en trouw prijzen wij U,
Zegen de Wingerd-gemeente en onze predikant nu onze wegen
scheiden.
Bevestig het werk van ons hoofd en handen,
zodat Uw kracht, die in ons werkt, maakt dat het resultaat
oneindig veel meer is dan wij bidden of beseffen.
Heer, Uw naam zij geprezen
Amen
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zegenlied

G

:

Vrede wens ik je toe Iona II- 31

uitdelen licht

Taizégroep + G

Christe lux mundi (we zingen in het latijn)
Christus licht van de wereld, wie U volgt op uw weg,
die heeft het levenslicht.

inzameling vd gaven

D

:

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

muziek

Org

:

orgel- of pianospel

GAVEN EN GEBEDEN

De kinderen komen terug uit de nevendienst.
gebeden

V+D

:

voorbeden … zo bidden wij

G

:

zuivere vlam lied 458

stil gebed
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G

:

Onze Vader
die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede,
in de hemel zoals ook op aarde.
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 (oecumenische tekst)

ZENDING EN ZEGEN
Ouders die dat willen kunnen hun kinderen ophalen uit de crèche. Hierna gaan we staan.
slotlied

G

:

lied 416: 1 en 4
1.Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

uitzending

V
can

:
:

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

zegen
De zegen van St. Patrick
De Heer zij voor je om je de goede weg te wijzen.
De Heer zij naast je om je in de armen te sluiten en je te beschermen.
De Heer zij achter je om je te bewaren voor valsheid.
De Heer zij onder je om je op te vangen als je valt. (2x)
De Heer zij in je om je te troosten als je verdrietig bent.
De Heer zij om je heen om je te verdedigen.
De Heer zij boven je om je te zegenen.
Zo zegene je de goede God.

muziek

Org

:

Toccata Lobe den Herren, Hans Friedrich Micheelsen
Van harte welkom bij het informeel samenzijn na de dienst.
U kunt Corinne en Raaf de hand schudden.
Bij de uitgang ligt de zondagsbrief.
Neemt u een exemplaar mee?
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