
 

 

 

 

Veertiende jaargang nr. 06                             zondag 06 januari 2019                           liturgische kleur: wit 

zondag van Epifanie - verschijning van Jezus Christus in ons bestaan 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst: Thea van de Bunt    Diaken:  Wout Visscher 

Koster: Evert Jan van de Water  Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Irka Plevier 

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:  

 Mevr. Thea van de Bunt- Lamme  Van Mierislaan 26  1231 AJ 

Agenda: Woensdag 9 januari is er weer een ouderenmiddag in het wijkgebouw. 

Aanvang 14.30 uur. Deze middag nemen we afscheid van het huidige 

organisatieteam. We blikken terug d.m.v. een presentatie van foto's door de 

jaren heen. 

 Donderdag 10 januari 10.00 uur. In de kerk - Koffie met de krant. 

 Zondag 13 januari: 10.00 uur.  Ds. Hillegonda Ploeger 

Zangdienst  ‘Hoop doet leven’  

Lied van de week:  Lied 513 

Orde voor de dienst 

 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte  

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied: Lied 486: 1 en 2           we gaan staan 

Bemoediging en groet           we nemen wee plaats 

Drempelgebed   

Zingen: Lied 486: 4 

Gebed om ontferming met gezongen   Lied 463: 1,2,6,7 en 8 

Glorialied Lied 487 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing uit Jesaja 60: 1 t/m 6 

1Sta op en schitter, je licht is gekomen, 
over jou schijnt de luister van de HEER. 
2Duisternis bedekt de aarde en donkerte de 
naties, maar over jou schijnt de HEER, 
zijn luister is boven jou zichtbaar. 
3Volken laten zich leiden door jouw licht, 
koningen door de glans van je schijnsel. 
4Open je ogen, kijk om je heen: ze stromen 
in drommen naar je toe; je zonen komen van 
ver, je dochters worden op de heup 

gedragen. 5Je zult stralen van vreugde als je 
het ziet, je hart zal van blijdschap overslaan. 

De schatten van de zee zullen je toevallen, 
de rijkdom van vreemde volken valt je in de 
schoot. 6Een vloed van kamelen zal je land 

overspoelen, jonge kamelen uit Midjan en 
Efa. Uit Seba komen ze in groten getale, 

beladen met wierook en goud. 
Zij verkondigen de roemrijke daden van 

de HEER. 



 

Zingen:    Lied 444 

 

Lezing uit Mattheüs 2: 1 t/m 12 
 

1Toen Jezus geboren was in Betlehem in 
Judea, tijdens de regering van Herodes, 

kwamen er magiërs uit het Oosten in 
Jeruzalem aan. 2Ze vroegen: ‘Waar is de 
pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben 

namelijk zijn ster zien opgaan en zijn 
gekomen om hem eer te bewijzen.’ 3Koning 

Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en 
heel Jeruzalem met hem. 4Hij riep alle 
hogepriesters en schriftgeleerden van het 

volk samen om aan hen te vragen waar de 
messias geboren zou worden. 5‘In Betlehem 

in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo 
staat het geschreven bij de profeet: 6“En jij, 
Betlehem in het land van Juda, bent zeker 

niet de minste onder de leiders van Juda, 
want uit jou komt een leider voort die mijn 

volk Israël zal hoeden.”’ 7Daarop riep 
Herodes in het geheim de magiërs bij zich; 
hij wilde precies van hen weten wanneer de 

ster zichtbaar geworden was, 8en stuurde hen 
vervolgens naar Betlehem met de woorden: 

‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het 
kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden 

hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het 
eer te bewijzen.’ 9Nadat ze geluisterd hadden 
naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze 

op weg, en nu ging de ster die ze hadden 
zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef 

staan boven de plaats waar het kind was. 
10Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van 
diepe vreugde. 11Ze gingen het huis binnen 

en vonden het kind met Maria, zijn moeder. 
Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. 

Daarna openden ze hun kistjes met 
kostbaarheden en boden het kind 
geschenken aan: goud en wierook en mirre. 
12Nadat ze in een droom waren 
gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te 

gaan, reisden ze via een andere route terug 
naar hun land. 
 

L: Zo spreekt de Heer:   G: Wij danken God.

 

Zingen:    Lied 476: 1 en 4 

Verkondiging 

Zingen:    Lied 527 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden met: 

 

stil gebed en gezamenlijk Onze Vader (369d) 

 

 

 

Collecten:   1. Diaconie  2. Kerk 

Slotlied   Lied 419 

Zegen, beantwoord met gezongen Amen 
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