1e Zondag na Epifanie
zondag 13 januari 2019
in de Grote of Jacobijnerkerk
aanvang 9.30 uur
Orgelspel
De ambtsdragers komen binnen
Intochtslied: LB 527
de tafelkaarsen worden aangestoken
Bemoediging
vg. Onze hulp is in de Naam van de
HEER
gem. DIE HEMEL EN AARDE
GEMAAKT HEEFT
Groet
vg. De Heer zij met u!
gem. OOK MET U ZIJ DE HEER!
Drempelgebed
de gemeente gaat zitten
Gebed om ontferming, beantwoord
met LB 301k
Glorialied:

4. God verhoede dat er iemand,
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.
5. Liefde vraagt ons om ontferming,
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen,
vindt in liefde zelf geloof.
6. Wie voor liefde is geschapen,
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen,
dat de angsten overwint.
Gebed voor het opengaan van de
Schriften
Aandacht voor de kinderen.
Ze gaan naar hun eigen ruimte onder het
zingen van:‘Gods woord is een lamp
voor je voet en een licht op je pad’
(2x)
Profetenlezing: Jesaja 55:1-11
Schriftlied: LB 350
Evangelielezing: Lucas 3:15-16 en
21-22
Schriftlied: LB 524
Uitleg en verkondiging
Antwoordlied: LB 351:1,2

2. Laat de liefde maar gebeuren,
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren,
door de hemel zelf gesticht.
3. Niemand houdt de liefde tegen,
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.

Gaven en gebeden
inzameling van de gaven tijdens
orgelspel
1e rondgang : diaconie en kerk
2e rondgang :ZWO project Rwanda

-

-

Gebed over de gaven
dankgebed
voorbeden, op de aangegeven
momenten zingend gedragen met: LB
368c
stil gebed
Onze Vader: LB 369b

Tijdens het slotlied komen de kinderen
uit de oppas in de kerk.
de gemeente gaat staan
Slotlied: LB 209 (Frysk)

Uitzending en Zegen, door de
gemeente zingend beaamd met

Orgelspel
voorganger : ds. Jan-Jaap Stegeman
organist
: Theo Jellema
lector
: Rian Westerhuis-Bennen
Mededelingen:
Zondag 20 januari:
11.00 (!) uur Oecumenische dienst
ds. J.J.Stegeman en
pastoor P.J.J. Stiekema
19.00 uur: Avondgebed

