ORDE VAN DE DIENST op zondag 12 januari 2020
1e zondag na Epifanie Doop van de Heer
in de Wingerd te Krimpen aan den IJssel
Voorganger: ds. Ed de Bruin
Organist: Marc Schippers
Ter inleiding
Op de zondag van de Doop van de Heer horen we over de roeping van de profeet Jesaja, tenminste dat moet
het eigenlijk wel zijn. Het is niet gering wat er allemaal tot zijn opdracht behoort, maar de Heer neemt hem
persoonlijk bij de hand. In het evangelie horen we over de doop van Jezus door Johannes de Doper. Ook dit
lijkt wel op een zalving, een roeping tot een bijzondere taak, al horen we nog niet precies wat zijn opdracht
is. Johannes schept zelfs wat misverstand door zijn taakomschrijving vast in te vullen.
Heeft dat allemaal ook nog met onze roeping te maken?
Een goede dienst toegewenst, Ed de Bruin.
INTREDE
muziek

Org:

Orgelspel

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

bemoediging

psalm van de zondag

G:

Lied 100

kyrie

V:
V:
G:
V:
G:
V
G:

gebedsintenties:
………
Heer, ontferm U.
Heer, ontferm U.
Christus ontferm U!
Christus ontferm U!
Heer, ontferm U!
Heer, ontferm U. (Lied 299b)

G:

Lied 305

Lied

DE SCHRIFTEN, GELEZEN EN GEZONGEN
Gebed vd zondag

V:

met de kinderen

V:

Goede God,
laat uw woord in ons voedzaam zijn als brood,
maak dat het ons verwarmt en doorgloeit
zoals goede wijn.
Zet ons op het spoor van geloof, hoop en liefde. G: Amen.
Gesprek
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kinderen gaan naar de nevenruimten, waar gecollecteerd wordt
voor het project.

Le:

Jesaja 42:17

lied

G:

Lied 530

evangelielezing

V:

Mattheus 3:1317

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.

V:

Overdenking

G:

Lied 346:1 tm 6

lied

BEVESTIGING
inleiding

V:

Het is de wens van de gemeente dat mensen uit haar midden
als ouderling, diaken of op andere wijze medewerkend
haar terzijde staan om de naam van Jezus Messias te dragen,
om de gemeenschap, zoals Hij die wil te vieren, om de mensen,
zoals Hij ze liefheeft, te dienen, om de woorden,
zoals Hij ze spreekt, gehoor te geven.
De voorzitter van de kerkenraad zal u de naam noemen
van hem die gaat meewerken in de gemeente
en hem zo aan u voorstellen.

Vz:

Jan Fraanje, ouderling Algemene Kerkenraad
De te bevestigen ambtsdrager komt na het noemen van zijn naam
naar voren en gaat achter de tafel staan.

V:

Teken van leven is de gemeenschap van Jezus, geschenk van God,
in handen van mensen geleged.
Daarom vragen we aan jou, Jan:
voel je in de verkiezing als ouderling door de kerkenraad
van deze gemeente het roepen van de Heer en aanvaard
je je verantwoordelijkheid voor Zijn gemeente?
aanvaard je de bijbel als het Woord van God, een woord
dat zoveel zeggingskracht heeft, dat het bevrijdend werkt?
ben je bereid deze gemeente te stimuleren tot dienst aan God,
tot onderlinge hulpvaardigehdi en tot dienst in de wereld?
en beloof je geheim te houden, wat je bij de uitoefening
van je ambt in vertrouwen wordt meegedeeld?
Wat is daarop je antwoord?

V:

Het is de Heer die mensen roept om hem te volgen,
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laten we Hem bidden om zijn nabijheid en Geest.
lied

G:

Lied 275:1,3,5

zegen

V:

Handoplegging en zegen
We gaan staan

V:

Wilt u als gemeente deze ambtsdrager en allen die meewerken
aan de opbouw van de gemeente terzijde staan in hun werk
en hen bemoedigen in hun taak?
Wat is daarop uw antwoord?

G:

Ja, van harte.

G:

Lied 362:1,2

inzameling vd gaven

D:

Toelichting collectedoelen.
De gaven zijn bestemd voor:
1.diaconie 2. kerk 3. avondmaalscollecte

muziek

Org:

orgel of pianospel
…..diakenen en kinderen komen binnen met brood en wijn

gebeden

V:

Gebedsintenties….zo bidden wij:
Lied 368c:
Doe lichten over ons, uw aangezicht!

lied

GAVEN EN GEBEDEN

G:

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:
G:
V:
G:
V:
G:

De Heer zal bij u zijn
De Heer zal u bewaren
Verheft uw harten.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

tafelgebed

V:

Verschenen is uw glorie, gekomen ons heil,
opgelicht als de Ster in de morgen
die ons spreekt van de dag.
Van kust tot kust wordt van u verhaald,
zijt Gij aanbeden als Godmetons, Immanuel!
In Abraham zijn wij gezegend
met wie na hem kwamen.
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Met alle geslachten houden wij uw naam hoog.
Uit alle volken brengen ook wij U de eer.
Met de wijzen en koningen zingen ook wij uw lof,
samen met al wat adem heeft in hemel en op aarde:
lied

G:

Lied 405:1

V:

Gezegend om de Morgenster die ons toestraalt:
het Kind, dat wijzen verwonderde,
de Zoon, die Vaders toekomst voor ons uit droeg,
de Mens, die enkel liefde in zijn schild voerde,
tot in de nacht, waarin hij werd overgeleverd,
dezelfde nacht, waarin hij het brood heeft genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,
en gezegd: Neemt en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt, doet dit tot mijn gedachtenis.
Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven en gezegd: Drinkt allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.
Drenk met uw Geest wie wij zijn, wat wij doen,
vernieuw onze harten
en het werk van onze handen dat wij hier aandragen.
Zo heeft ook uw Zoon zichzelf aan U gegeven.
Heilig het alles met uw Adem.
Vernieuw ook het aanschijn van heel de aarde,
en voed ons tot die dag met het leven van Christus.
Tot zo lang blijven wij, verenigd met zo velen,
samen bidden:

onze vader

G:

ONZE VADER (oecumenische tekst)

lam Gods

G:

Lied 408c

We gaan staan
vredegroet

We geven elkaar een hand en wensen elkaar toe:
“de vrede van de Heer!” of: “ vrede met jou”
We gaan zitten

Allen ontvangen op aanwijzing van de ambtsdragers
brood en wijn of druivensap. Voor wie wil is er de mogelijkheid
het brood in te dopen in de wijn.
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Bij het geven van het brood wordt gezegd: brood van het koninkrijk.
Bij het geven van de beker: wijn van het koninkrijk of: bloed van Christus.
We antwoorden met: Amen.
uitdelingswoorden

V:
V:

Dit is het brood uit de hemel!
Dit is de wijn van het Koninkrijk!

Het delen van brood en wijn
tijdens het ronddelen

Org:

Orgel/pianospel

dankgebed

V:

Goede God, Gij hebt ons gevoed
met uw Woord en met uw gaven.
Vervul ons met uw heilige Geest,
opdat het licht van uw heerlijkheid
mag schijnen in heel de wereld.
Dat vragen wij U
in de naam van Jezus Christus,
onze Heer. Amen.

ZENDING EN ZEGEN
Ouders die dat willen, kunnen hun kinderen ophalen uit de crèche.
Hierna gaan we staan.
De kinderen helpen bij het afruimen van de tafel.
slotlied

G:

Lied 538:1,4

uitzending

V:
G:

Zegen
AMEN, AMEN, AMEN

muziek
Bij de uitgang ligt de zondagsbrief. Neemt u een exemplaar mee?
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