Epifanie
verschijning van
onze Heer Jezus Christus

Maranathakerk, zondag 6 januari 2019
Voorganger Ds Henk Gols
Organist Hannelore van der Woude

Ambtsdragers: Désirée Schalk en Ellen de Feijter

Orgelspel: ‘Passacaglia’ Dietrich Buxtehude (ca. 1637-1707)
Welkom - Allen staan - Stilte - Ontsteken van de tafelkaarsen

Intrede
PSALM 72: 1,2
OPENINGSWOORDEN

In de Naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest. Amen.
Onze hulp is in de naam van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

je hart zal van blijdschap overslaan. De schatten
van de zee zullen je toevallen, de rijkdom van
vreemde volken valt je in de schoot. Een 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.
PSALM

72: 4,5

EPISTEL: Efesiërs 3: 6

Het is onder vorige generaties niet aan de mensen
onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan
zijn heilige apostelen en profeten: de heidenen
delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken
deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel
aan de belofte, op grond van het evangelie.
PSALM

72: 6

EVANGELIE

Allen staan

- Halleluja (338g)

DREMPELGEBED

Heer,
genodigd op uw feest
betreden wij uw huis
en bidden:
Licht voor alle volken,
schijn in het duister
van de wereld.
Amen.

Vers:

Wij hebben zijn ster gezien in het oosten
en zijn gekomen om Hem te aanbidden.
Halleluja…

Lezing: Matteüs 2:1-12 (Statenvertaling)

Halleluja…

- Psalm 72: 3

PREDIKING
Orgelspel: ‘Upon la mi re’, anoniem

GROET
Allen zitten

KYRIE & GLORIA

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en met engelen, herders en wijzen
zijn Naam prijzen,
want zijn barmhartigheid heeft geen einde.

476: 1,4 ‘Nu zijt wellekome’

Mededelingen

De Maaltijd van de Heer
VOORBEDE

- Acclamatie (368c):

- Aanroeping
- Psalm

LIED

Allen zitten

72: 7

GEBED VAN DE ZONDAG

— Amen.

De heilige Schrift
UIT DE PROFETEN: Jesaja 60: 1-6

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou
schijnt de luister van de HEER. Duisternis bedekt de
aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt
de HEER, zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken
laten zich leiden door jouw licht, koningen door de
glans van je schijnsel. Open 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. Je zult stralen van vreugde als je het ziet,

NODIGING

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

Allen staan

De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw geest.
Wij wensen elkaar ‘de vrede van Christus’.
Allen zitten

INZAMELING VAN DE GAVEN

De gaven worden naar de Tafel gedragen. De kinderen
dragen de gaven van brood en wijn, maar ook de konink‐
lijke gaven van de wijzen: goud, wierook en mirre.

Lied bij de gaven 518: 1,2,5,6,7
‘Hoe helder staat de morgenster’
Allen staan
TAFELGEBED

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Verheft uw harten.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
- Lofzegging
- Heilig 404e
- Na de instellingswoorden: (407a)

Allen zitten
GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Het brood wordt gebroken.
Rij voor rij komen wij naar voren om brood en wijn te
ontvangen.
Orgelspel: ‘Schmücke dich, o liebe Seele’,
Johann Sebastian Bach (1685-1750) —
voor de tekst van dit tafellied, zie lied 376
De Aramese uitroep ‘Maranatha’ betekent ‘Kom,
Heer!’ (zie bijvoorbeeld 1 Korintiërs 1:22)

SLOTGEBED

— Amen.

Wegzending en zegen

HET GEBED VAN DE HEER (369b)

Allen staan
LIED

489: 1,2 ‘Komt ons in diepe nacht ter ore’

Ga heen in vrede…
De HEER zegene u…
besloten met het gezongen Amen (431c)
Orgelspel: ‘Wie schön leuchtet den Morgenstern’,
Bert Matter (*1937)

_________________________________________________________________________________________________
Gemeentebrede informatieavond lekendiensten: 16 januari in de Maranathakerk.
In onze kerkgebouwen hebben we al enige ervaring opgedaan met kerkdiensten zonder geordineerde voorganger. Het
gaat dan om kerkdiensten met ‘eigen invulling’, ook wel ‘lekendiensten’ genoemd. Een groep gemeenteleden bereidt de
dienst voor en geeft er leiding aan. In de komende tijd zullen er in elke sectie regelmatig van die lekendiensten zijn. Graag
willen we als pastores alle gemeenteleden die in de komende tijd bij de voorbereiding en leiding van een lekendienst
betrokken zouden willen zijn, de helpende hand bieden. Op woensdag 16 januari is er in de Maranathakerk een stedelijke
informatieavond, van 20.00-21.30 uur. Ds Rainer Wahl, Marije Klijnsma en ondergetekende zullen samen met u kijken op
welke manieren zoal je een lekendienst vorm kunt geven en hoe je de voor.bereiding het beste aanpakt. Henk Gols.
De eerste collecte is voor het algemene werk van de diaconie. De tweede voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.

