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2e Zondag na Epifanie / Doop van de Heer
Thema: Luctor et Emergo (Ik worstel en kom boven)
Ouderling van dienst is Marian Veerman
Diaken is Bea ten Cate
Het orgel wordt bespeeld door Marianne Voskamp
Lectrice is Marijke Drewes
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hartelijk welkom in deze dienst waarin pastoraal werker Mario Boelen voorgaat.
De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
DE VOORBEREIDING
Tijdens orgelspel bereiden wij ons voor op de dienst
Welkom
Wij staan op, indien mogelijk, en worden stil voor God
Drempelgebed (ouderling van dienst)
Groet en votum
Voorganger: De Heer zij met U.
Gemeente:
OOK MET U ZIJ DE HEER.
Voorganger:
Gemeente:
Voorganger:
Gemeente:

Onze hulp is in de naam van de Heer.
DIE HEMEL EN AARDE TOT STAND BRACHT.
Die trouw houdt, eindeloos.
EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

Intochtslied:

lied 527 uit “Liedboek; Zingen en bidden in huis en kerk” - 2013 (“NLB”),
strofe 1, 3 en 5
“Uit uw hemel zonder grenzen komt Gij tastend aan het licht, …”

Waarna we gaan zitten
Kyrië en gloria
Diaken:
Roepen wij tot God, om de nood van de wereld,
en prijzen wij Zijn Naam, want Zijn barmhartigheid kent geen einde.
kyriëgebed
Glorialied:

lied 528 (“NLB”), strofe 1, 3 en 5
“Omdat Hij niet ver wou zijn, is de Heer gekomen”

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van het Woord
Kindermoment: “In verleiding”
Kinderlied:

lied 420 (NLB)
“Groot is de wereld en lang duurt de tijd, maar klein zijn de voeten ….”

Na het zingen van dit lied wordt de kaars aangestoken en gaan de kinderen van groep 1-8 naar de
kindernevendienst. De kinderen hebben in de nevendienst hun eigen dienst met gaven en gebeden en
komen voor het slotlied terug.
Eerste lezing:

Exodus 1, vers 15 tot en met Exodus 2, vers 5 uit “De Nieuwe Bijbelvertaling” - 2004

15

Bovendien gelastte de koning de Hebreeuwse vroedvrouwen, Sifra en Pua geheten, het volgende:
‘Als u de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, let dan goed op het geslacht van het kind. Als
het een jongen is, moet u hem doden; is het een meisje, dan mag ze blijven leven.’ 17Maar de
vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte hun had
opgedragen: ze lieten de jongetjes in leven. 18Daarom ontbood de koning de vroedvrouwen. ‘Wat
heeft dit te betekenen?’ vroeg hij hun. ‘Waarom laat u de jongens in leven?’ 19De vroedvrouwen
antwoordden de farao: ‘De Hebreeuwse vrouwen zijn anders dan de Egyptische: ze zijn zo sterk dat ze
hun kind al gebaard hebben voordat de vroedvrouw er is.’ 20God zegende het werk van de
vroedvrouwen, zodat het volk zich sterk uitbreidde. 21En omdat de vroedvrouwen ontzag voor God
hadden, schonk hij ook aan hen nakomelingen. 22Toen gaf de farao aan heel zijn volk het bevel om
alle Hebreeuwse jongens die geboren werden in de Nijl te gooien; de meisjes mochten in leven
blijven.
21Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde stam. 2Zij werd zwanger en bracht
een zoon ter wereld. Het was een mooi kind en ze hield het verborgen, drie maanden lang. 3Toen ze
geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een mand van papyrus, bestreek
die met pek en teer, legde het kind erin en zette de mand tussen het riet langs de oever van de Nijl.
4
De zuster van het kind ging een eind verderop staan, om te zien wat er met hem zou gebeuren.
5
Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te baden, terwijl haar dienaressen langs de
rivier heen en weer liepen. Zij ontdekte de mand tussen het riet en liet die door een van haar
slavinnen halen.
16

Zingen:

Psalm 69, strofe 1, 4 en 9
“Red mij, o God, het water stijgt en stijgt, ….”

Tweede lezing: Lucas 3, vers 15 tot en met 22 uit “De Nieuwe Bijbelvertaling”
15

Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias was,
maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan
ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met
de heilige Geest en met vuur; 17hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan
zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’
18
Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het goede nieuws.
19
Maar de tetrarch Herodes, die door Johannes was terechtgewezen in verband met Herodias, de
vrouw van zijn broer, en vanwege al zijn andere wandaden, 20voegde aan alle slechte dingen die hij
had gedaan nog toe dat hij Johannes opsloot in de gevangenis.
16

21

Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de
hemel geopend 22en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk
een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’
Zingen:
lied 524 (NLB), strofe 1 tot en met 3
Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen:

lied 524 (NLB), strofe 4 en 5
“Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan, stroomt aller wereld water daarin samen”

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader.
Onze Vader die in de hemel zijt: Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel. 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, tot in eeuwigheid. Amen.
Mededelingen en collecten
Mededelingen
De 1e collecte is bestemd voor INLIA
De 2e collecte is bestemd voor DE WIJKKERK
Voor het slotlied komen de kinderen terug uit de nevendienst
De kinderen uit de crèche worden opgehaald.
Slotlied

(indien mogelijk staande): lied 359 (“NLB”)
“Leven is gegeven door het water, …”

Zegen
De gemeente antwoordt zingend met:

De uitgangscollecte is bestemd voor centraal kerkenwerk
IEDEREEN IS VAN HARTE UITGENODIGD
VOOR KOFFIE, THEE OF FRIS !

