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Thema: 'Een ster volgen'

Welkom en mededelingen: ouderling van dienst
Aanvangslied 518: 1, 2 ‘Hoe helder staat de morgenster’
Stil gebed – Bemoediging – Groet
Psalm 84:1,6 ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer’
Gebed van de Zondag
ELB 222 (Z+M groep) 'In de Heer vind ik heel mijn sterkte'
In de Heer vind ik heel mijn sterkte,
in mijn God de vreugdezang.
Hij die mijn bevrijding bewerkt,
op U vertrouw ik en ken geen angst.
Op U vertrouw ik en ken geen angst.
Meine Hoffnung und meine Freude,
meine Stärke, mein Licht.
Christus, meine Zuversicht,
auf Dich vertrau ich und fürcht mich nicht.
Auf Dich vertrau ich und fürcht mich nicht.
In the Lord I’ll be ever thankful,
in the Lord I will rejoice.
Look to God do not be afraid,
lift up your voices the Lord is near.
Lift up your voices the Lord is near.
In de Heer vind ik heel mijn sterkte,
in mijn God de vreugdezang.
Gij die mijn bevrijding bewerkt,
op U vertrouw ik en ken geen angst.
Op U vertrouw ik en ken geen angst.
Lied (Z+M groep): 'I am sure I shall see the goodness of the Lord'
I am sure I shall see
the goodness of the Lord
in the land of the living.
Yes, I shall see
the goodness of our God,
hold firm, trust in the Lord.
Kindermoment en Kinderlied 520 ‘De wijzen, de wijzen’
Gebed om de heilige Geest bij de opening van het Woord
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Uit de Bijbel : eerste lezing: Jesaja 60:1-6
1
Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de HEER.
2
Duisternis bedekt de aarde
en donkerte de naties,
maar over jou schijnt de HEER,
zijn luister is boven jou zichtbaar.
3
Volken laten zich leiden door jouw licht,
koningen door de glans van je schijnsel.
4
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.
5
Je 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.
6
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.
Lied 444: 1,2,5 ‘Nu daagt het in het oosten’
Evangelielezing: Matteüs 2: 1-12
1
Toen 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.”’
7
Daarop 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.
12
Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een
andere route terug naar hun land.
Lied 506: 1,2 ‘Wij trekken in een lange stoet’
Verkondiging: ‘Een ster volgen’
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Muzikaal intermezzo op de vleugel
Dankgebed – voorbeden – stil gebed - Onze Vader (samen)
Inzameling van de gaven
Vandaag bestemd voor:
The LEARN project (Zuid - Afrika) : Let's Educate A Rainbow Nation
(Een project waarbij Matthias en Lizelle Thijs zijn betrokken)
Boeken zijn essentieel voor het bevorderen van een positieve en effectieve leeromgeving. Veel Zuidafrikaanse scholen hebben echter niet de middelen om boeken voor hun leerlingen beschikbaar te stellen.
De meeste kinderen op deze scholen zijn nog nooit in een bibliotheek geweest. Het doel van het LEARN
project is ervoor te zorgen dat scholen kunnen beschikken over leesboeken en goed functionerende
bibliotheken. Met als doel dat de leerlingen van vandaag hun zin in lezen en leren ontwikkelen, zodat ze in
hun latere leven hun volledige potentieel kunnen benutten.
Liederen (Youth Choir Methodist Church of Ghana)
‘Ancient Words’
‘Yesu me pe se mehu wo’
Slotlied 416 (staande): ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’
Heenzending en Zegen

Na de zegen wordt u verzocht nog even te gaan zitten. Hans Teerds (voorzitter Kerkenraad De Bron) zal
dan nog enkele woorden spreken.
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---------------------------------------------------------------------------------------------Welkom in De Bron! Bent u of ben je gast of vaste bezoeker we vinden het fijn dat u/je er bent! Na afloop
van de dienst is er koffie of thee en gelegenheid tot ontmoeting en kennismaking. Voor de kinderen is er
kindernevendienst (de Ark, van 4-12 jaar). De kinderen gaan hierheen na het kinderlied. Voor de kleintjes
is er kinderoppas (de Guppies, 0-4 jaar).
---------------------------------------------------------------------------------------------De Zondagsbrief bevat informatie over onze gemeenschap en activiteiten. Neem hem mee en geef hem
door aan een andere geïnteresseerde.
---------------------------------------------------------------------------------------------Deze Dienst
Vandaag vieren we Epifanie (Verschijning of Openbaring van de Heer). Deze dienst markeert tevens het
afscheid van Tonny en Dirk-Jan Thijs, predikant van De Bron. Hans Teerds is ouderling van dienst. De
Schriftlezing wordt verzorgd door Maaike Jansen en Rosali Fitz.
Voorbeden: enkele ‘lokale’ pastores nemen hieraan deel:
*Pastor N.(Nico) Essen, Pastor Em. van de parochie van de Martelaren van Gorcum te Amsterdam Watergraafsmeer
*Rev'd I.(Isaac) Amoah, voorganger van de Methodist Church of Ghana, die al ruim 15 jaar het gebruik van
het kerkgebouw De Bron met ons deelt.
*Ds. (M).Monica Randt, Geestelijk Verzorger De Open Hof en het Flevohuis
*Jerrit Vellenga, a.s. predikant, voormalig Predikant in Opleiding bij De Bron
*Hans Teerds, voorzitter Kerkenraad De Bron
Zang en Muziek. Marc Pels is organist. Tae Young Kim, resp. Matthias Thijs bespelen de vleugel. We zijn blij
dat de Z+M groep van De Bron en het Youth Choir van de Methodist Church of Ghana vandaag hun
medewerking verlenen.
Koster: Guus Westra is koster. De Ark/Guppies worden geleid door Jacobine en Mirjam.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gebedsteam
Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijke voorbede met twee leden van het gebedsteam. De leden
van het gebedsteam (Henk den Hoedt, Paul en Harda van Oosten, Hetty Peereboom en Edith Woldring, van
wie er twee per zondag dienst doen), zijn herkenbaar aan een badge.
----------------------------------------------------------------------------------------------

De Kerkenraad van De Bron
wenst u een gezegend nieuwjaar!
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