KERKBRIEF
(zondag 10 januari 2021)
Zondag van Epifanie, Doop van de Heer

Voorganger: Ds. Jan Bruin, Zutphen
Ouderling : Marijke Fomenko
Lectoren : Gera Jansen-Ebbekink en Eduard Groen
Organist : Tooske Hinloopen
Dwarsfluit : Elly Heijink
Voorbeden : Willem Achtereekte en Mart Jansen
Techniek : Wim Bieleman
Zangondersteuning: Alyde Touwen
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
Aansteken van de kaars (ouderling van dienst)
Afkondiging van overlijden
Na het aansteken van de kaars moment van stilte
Lied 961
Niemand leeft voor zichzelf,
Niemand sterft voor zichzelf,
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
Aan Hem behoren wij toe.
Ps 72: 1 en 4 met antifoon 514a (Nu komt de Heer; in zijn hand het rijk, de kracht en de heerlijkheid)
Eerst antifoon dan cpl 1 en na drempelgebed eerst couplet 4 en eindigen met antifoon
1.Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan ’s konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuvelen top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.
Drempelgebed
4.Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

Gebed Met na elke intentie: HET gezongen Kyrie (Taize)
Kyriegebed ev. met gezongen acclamatie uit het Liedboek of bv. Taizé

Glorialied Lied 526 Juich voor de koning van de Joden cpl 1 en 2 (met tegenstem dwarsfluit)
1 Juicht voor de koning van de Joden,
2 Hij daalt ootmoedig in het water,
buigt voor geen dove wereldmacht,
de vogel Geest komt aangesneld,
knielt voor de knecht die Gods geboden
God heeft in Hem zijn welbehagen
beluisterd heeft en wel geacht.
en alle zaligheid gesteld:
Drie vreemden zochten Hem van verre,
tegen de stroom staat Hij ten teken,
Herodes hebben zij bespot,
hier wordt des levens loop gewend,
met goud, met wierook en met mirre
het blinde lot gestuwd tot zegen,
aanbaden zij de Zoon van God.
wij zijn tot in de dood gekend.
Gebed bij de opening van de Schrift
Lezing Jes 55 : 1-9
Lied 518 met dwarsfluit bv cpl 1,6
1 Hoe helder staat de morgenster,
en straalt mij tegen van zo ver,
de luister van mijn leven.
Komt tot mij, zoon van David, kom,
mijn Koning en mijn Bruidegom,
mijn hart wil ik U geven.
Lieflijk, vriendlijk, schoon en heerlijk, zo begeerlijk,
mild in 't geven, stralend, vorstelijk verheven.

6 Laat al het vrolijke geluid,
van stemmen, van viool en fluit,
te zijner ere klinken.
Hij staat voor altijd aan mijn zij.
Mijn schone liefste is van mij,
in Hem wil ik verzinken.
Laat ons samen spelen zingen, dansen springen
voor den Here, die de Koning is der ere.

Lezing Marcus 1 : 1-11
Lied 607 op de melodie van GvL 451 Tabourot 3 coupletten (zie bijlage)
1 Gij zijt voorbij gegaan,
2 Gij zijt voorbijgegaan,
een steekvlam in de nacht.
een voetspoor in de zee.
De vonken van uw naam
Gij zijt te ver gegaan,
zijn ogen in ons hart.
Gij zijt een mens te veel.
In flarden hangt uw woord
Gij zijt voorgoed, Gij zijt
om onze wereld heen,
verborgen in uw God.
wij leven in U voort,
Geen stilte spreekt U uit,
wij zijn met U bekleed.
ondenkbaar is uw dood.

3 Gij zijt voorbijgegaan,
een vreemd bekend gezicht,
een stuk van ons bestaan,
een vriend, een spoor van licht.
Uw licht is in mijn bloed,
mijn lichaam is uw dag,
ik hoop U tegemoet
zolang ik leven mag.

Na de preek Hymnus van Anton Bruckner
Du Herr der Herren, Jesus Christ, lass leuchten uns dein Angesicht.
Dass deiner Liebe heller schein verwandle unser irdisch sein,
zu tragen durch der Erde-nacht, Dein Licht, dein Leben, deine Macht.
Afkondiging kollektedoelen.
Voorbeden
Acclamatie Tijdens de voorbeden 368c Doe lichten over ons Uw aangezicht
Voor de Zegen EBG 126 met dwarsfluiten melodie Herr Jesu Gnadensonne
O Jezus Christus, Here, Gods eengeboren Zoon, Aan ’s Vaders hart ontsproten, gedaald van ’s hemels troon.
Gij zijt de morgensterre, die alle and’re verre in lichtglans overtreft.
Versterk in ons uw liefde en maak ons hart bereid, dat wij ’t geloof behouden U dienend te allen tijd.
Geef dat ons hart zich kere tot U, en wil ons leren te wandelen met U.
Amen (gezongen)

Kollekten:
Diakonie
U kunt geven voor Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden.
Armoede komt (helaas) ook in onze maatschappij voor, met name onder alleenstaande ouders met kinderen, mensen
zonder betaald werk, ouderen met een klein pensioen of mensen met psychische problemen. De I.S.B.N. geeft (meestal
tijdelijk) hulp aan mensen in situaties waarbij bijv. de sociale/maatschappelijke diensten nog in gang gezet moeten
worden.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL79RABO0322300630 t.n.v. Diakonie Protestantse Gemeente Eefde met
vermelding van datum en doel.
Kerkrentmeesters
Uw bijdrage wordt gevraagd voor Beeld en Geluid.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL02RABO0322302501 t.n.v. Protestantse gemeente Eefde met vermelding
van datum en doel.
Voorganger:
A.s. zondag 17 januari gaat Ds. Lidy Van Prooyen Schuurman uit Zutphen voor.

