Zondag 6 januari 2019
“Waar koers je op in het nieuwe jaar?”
Voorganger: ds. Pieter van Winden
Organist: Anneke Jansen
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Orgelspel
Welkom
Bemoediging
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
g. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
g. en niet laat varen het werk van zijn handen
Lied 72:1,7
zo mogelijk staande
Kyriëgebed
Glorialied 506, Wij trekken in een lange stoet
Gebed voor de opening der Schriften
Schriftlezing uit Matteüs 2,1-12
21Toen 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,
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‘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.
We zingen Lied 520, De wijzen
kinderen kunnen naar de nevendienst gaan
Schriftlezing uit de brief aan de Efeziërs 3,1-12
31Daarom is het dat ik, Paulus, gevangene omwille van
Christus Jezus, voor u, heidenen, bid. 2U moet toch wel
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gehoord hebben dat God mij de taak heeft toevertrouwd
om de genade door te geven die mij met het oog op u
geschonken is. 3Mij is in een openbaring het mysterie
onthuld waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven.
4Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest,
een beeld vormen van mijn inzicht in dit mysterie van
Christus. 5Het is onder vorige generaties niet aan de
mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard
aan zijn heilige apostelen en profeten: 6de 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. 7Van dat evangelie
ben ik een dienaar geworden door de gave van Gods
genade, die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij
werkt. 8Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade
geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke
rijkdom van Christus te verkondigen, 9en voor allen in
het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen
verborgen was in God, de schepper van het al,
werkelijkheid wordt. 10Zo zal nu door de kerk de wijsheid
van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle
vorsten en heersers in de hemelsferen, 11naar het
eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus
Jezus, onze Heer, 12in wie wij vrijelijk toegang hebben tot
God, vol vertrouwen door ons geloof in hem. 13Ik vraag u
dan ook de moed niet te verliezen wanneer ik lijd
omwille van u, want daaraan kunt u eer ontlenen.
Lied 489, Komt ons in diepe nacht ter ore
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Uitleg en Verkondiging
Lied 362, Hij die gesproken heeft
Voorbeden, stil gebed
We sluiten de gebeden af door het gezamenlijk bidden
van het Onze Vader
Inzameling van de gaven
1e collecte diaconie, Stichting Terminale Zorg Vrijwilligers
2e collecte voor de Kerk
33 collecte voor de communicatiekosten
Lied 513, God heeft het eerste woord
zo mogelijk staande
Zegen
g. Amen
Van harte welkom voor ontmoeting en nagesprek bij
koffie, thee en iets lekkers. Alle gelegenheid ook om
elkaar een goed nieuwjaar te wensen.
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Mededelingen:
- Iedere woensdag: Ochtendgebed in de
Kievietkerk, aanvang 10.00 uur. Ingang onder de
toren.
- Donderdag 10 januari, 10.30 tot 12 uur, van
Ommerenpark: Kring Sofie over het deuterocanonieke Bijbelboek Tobit.
- Donderdag 10 januari, 14.30, Storm van ’s
Gravesandeweg 4: donderdagmiddag gesprekskring
over ‘Epifanie’, het vergeten feest.
- Donderdagavond 10 januari, 20 uur,
Oostdorperweg 110: gesprekgroep voor doopouders.
Over het bijbelboek Esther, en over de rol van
verhalen in de geloofsopvoeding.
- Zondag 13 januari, 10.00 uur zal in deze kerk
voorgaan ds. Jilles de Klerk, dienst van Woord en
Tafel.
- Maandagavond 14 januari, 20 uur, Zijllaan 30,
Bar ’t Ruime Sop: gezellige avond voor ouders van
kinderen en tieners, onder andere over het kinder- en
jeugdaanbod van 2019.
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