Orde van dienst voor zondag 13 januari 2019
Protestantse Gemeente te Heiloo

Thema: Christus en de vier evangelisten
(Matteüs: engel; Marcus: leeuw; Lucas stier; Johannes: adelaar)

Voorganger: ds. Edward Kooiman
Organist: Gerard Leegwater

Welkom en mededelingen
Intredelied (staande) Lied 969: 1, 2, 3 en 4
Groet, bemoediging en drempelgebed
V.
De genade van de Heer is met u
A.
OOK MET U IS DE GENADE VAN DE HEER
V
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige God
A.
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V.
In Zijn naam zijn we hier bij elkaar
Zijn aanwezigheid zoeken wij
Schepper, Bevrijder, Bron van het leven,
misschien wel te groot voor al onze woorden
Zijn aanwezigheid zoeken wij
in muziek, in stilte, in taal en symbolen.
Gij die gezegd hebt ik zal er zijn
A.
WEES HIER AANWEZIG.
V.
Doe ons herademen in Uw ontferming,
wandelen in het licht van uw genade,
opdat wij leven tot Uw eer.
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Waar het vandaag over gaat...
Kyriegebed
Glorialied: 218: 1, 2, 4 en 5
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing 1: Lucas 3: 15-17 en 21-22
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; ...
Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de
hemel geopend en 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 686: 1 en 2
Schriftlezing 2: 2 Korintiërs 3: 1 - 6
Beginnen we onszelf weer aan te bevelen? Of hebben we net als sommige anderen
aanbevelingsbrieven voor of van u nodig? U bent zelf onze aanbevelingsbrief, in ons hart
geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen: u bent zelf een brief van Christus, door
ons opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God, niet in stenen
platen gegrift maar in het hart van mensen. Dit vertrouwen kunnen wij dankzij Christus
tegenover God uitspreken. Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen
werk kunnen beschouwen; onze bekwaamheid danken we aan God. Hij heeft ons geschikt
gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat
van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
Zingen: Lied 825: 1 en 3
Uitleg en verkondiging
Zingen: Lied 825: 4 en 5
Dankzegging en voorbeden, afgesloten met het ‘Onze Vader’
Inzameling der gaven
Slotlied (staande) Lied 791: 1, 2, 3 en 4
Wegzending en zegen, afgesloten met gezongen: Amen
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