Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse
Epifanie, 6 januari 2019
Voorganger: ds. Gonda Elzenga
Organiste: Marion Röber

‐ Ontmoeting en orgelspel
‐ Kaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars
‐ Moment van stilte en voorbereiding
‐ Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
INTREDE (staande)
‐ Intredelied: lied 518:1,2
‐ Bemoediging:
V Onze hulp is in de Naam van de Heer
A Die was, die is en die zal zijn!
‐ Drempelgebed:
V. Hoor en zie ons, God,
Gij die ook deze dag tevoorschijn hebt geroepen,
Gij die ons het levenslicht laat zien.
A. Met al ons goed en al ons kwaad zijn wij mensen van U,
jong en oud, man en vrouw,
V. soms gelukkig met wat we doen,
soms verlegen met hoe we zijn.

A. Wees met ons begaan
en neem weg wat zwaar op ons drukt
V. Spreek ons vrij en bemoedig ons in het goede,
A. zodat de mens die wij behoren te zijn tevoorschijn komt,
V. in het voetspoor van Jezus en om zo uw wil ten uitvoer te
brengen op aarde.
A. Amen
( we kunnen gaan zitten)
‐ Lied: Wij vieren God als licht in mensen ontstoken (melodie van
psalm 121)

KYRIË EN GLORIA
‐ Smeekgebed, met het zingen van lied 568a
‐ Lied 482:1 en 3
‐ Voor grote en kleine oren
DIENST VAN DE SCHRIFT
‐ Groet: V. De Heer zij met u!
A. Ook met u zij de Heer
‐ Zondagsgebed:
V. Heer, wij heten uw kerk, een volk onderweg.
Wij hebben geschiedenis, een lang verleden en elke zondag
openen wij de Heilige Schrift als een licht op onze
levensweg.
A. Wij bidden U: open voor ons de toekomst.
Wijs ons elke keer weer de weg door Uw Woord en Geest.
Amen.
‐ Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 60:1‐6

‐ Psalm 72:3 en 6
‐ Lezing uit het Nieuwe Testament: Matteüs 2:1‐12
‐ Lied O ster die alle sterren (uit: Zingend gezegend, A.F.Troost)
(Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer 2014 (4e editie).
Melodie: lied 441

‐ Verkondiging
‐ Muzikaal intermezzo
‐ Lied 837:1,2 en 3
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
‐ Dank, voorbeden, stil gebed en het Onze Vader
‐ Collecte: Edukans
ZENDING EN ZEGEN
‐ Slotlied Melodie: lied 913 (Wat de toekomst…)
‐ Zegen, met 3x Amen
‐ Uitgangscollecte is voor het onderhoud van het orgel
‐ We kunnen elkaar, onder het genot van een kopje koffie,
in de Richtershof alle goeds voor het nieuwe jaar toewensen.
*******************************************
Agenda: Zondag 13 februari gaat voor ds. Bob Wijnbergen
***********************************************

