Wilhelminakerk
Zondag 8 januari 2023
Voorganger: ds. Rene van den Beld
Ouderling: Pieter van der Wulp
Diaken: Hannie de Berg
Lector: Claudia de Raadt
Organist: Gert Jan Mostert
Zanggroep
Orgelspel & Stilte
Bemoediging
O: Onze hulp is de Naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
O: die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: en niet loslaat wat zijn hand begon
Drempelgebed:
O: O God keer U naar ons toe
A: en doe ons weer leven met hart en ziel
O: Toon ons steeds uw liefde
A: en schenk ons moed
Door Christus onze Heer
Amen
Aanvangslied 518: 1 en 4 Allen
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allen gaan staan

4

Hoe liefelijk is uw gelaat;
als Gij uw ogen op mij slaat,
dan doet de vreugd mij beven.
Gij Jezus, zijt zo trouw en goed;
uw woord en geest, uw vlees en bloed,
zij zijn mijn ziel, mijn leven.
Heer des
hemels
laat, getrouwe,
mij aanschouwen
uw erbarmen.
Herder neem mij in uw armen.
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Groet:

V: De Heer zij met u
A: Ook met u zij de Heer
daarna gaan allen zitten

Inleidende woorden
Kyriegebed

Glorialied 66: 1 zanggroep, 3 en 5
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3 Allen

Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zing alom op aard,
loof Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wankelen heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.

5 Allen

Ik kom met gaven in mijn handen.
Zie, tot uw tempel treedt uw knecht
en brengt U, Heer, de offeranden,
U in benauwdheid toegezegd.
Brandoffers wil ik U bereiden
en zoete geuren op doen gaan.
Ik wil U heel mijn leven wijden:
aanvaard het, neem mijn offer aan.

Gebed bij de opening van het woord
Moment met de kinderen

we steken de kinderkaars aan
en zingen het kinderlied

Lied 288
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Lezing

Jesaja 60: 1 - 3

Lied: 466: 1 zanggroep, 6 en 7
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6 Allen

Koning der volken, heers alom
en, eerste van de aarde, kom!
Gij hoeksteen, maak ons samen één,
verzamel allen om U heen!
O kom, o kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!

7 Allen

Emmanuël, bewijs uw naam!
wees uw belofte, neem ons aan,
zegen het volk dat vrede wil,
maak Israël gerust en stil.
O kom, o kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!

Lezing:

Matheus 2: 1 - 12

Lied 476 1: Allen
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2 Zanggroep
Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,
daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij.
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht
van een maged reine, die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis.

3 Zanggroep
Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’
Kyrieleis.

4 Allen
Wijzen uit het oosten, uit zo verre land,
zij zochten onze Here met offerand’.
Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.
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Verkondiging
Stilte
Meditatief orgelspel
Lied 526: 1 Zanggroep en 4
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4 Allen
Juich voor de koning van de volken
buig voor zijn opperheerschappij,
zing halleluja! Uit de wolken
komt ons zijn heerlijkheid nabij.
Bouw dan ootmoedig aan de aarde,
leg vrede in elkanders hand:
Hij die de beste wijn bewaarde
roept ons ter bruiloft in zijn land!
Voorbeden met gezongen responsie lied 368c

Stil gebed, Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst
Inzameling van de gaven
1ecollecte: Stg. SchuldHulpMaatje Hilversum en omstreken
2e collecte: Plaatselijke Gemeente
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Slotlied: 825: 1, 7, 8 en 10 Allen
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Want Hij die zozeer anders is
dan al wat wij vereren,
verscheen in de geschiedenis,
God zelf, de Heer der heren.
De eeuwen der onwetendheid
zijn om, – het is de hoogste tijd
tot Hem ons te bekeren.
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allen gaan staan

8

God heeft zich zelf ons toegewend:
een man verscheen op aarde,
een mens, in wie Hij onherkend
zich aan ons openbaarde.
In Hem als in een tempel heeft
de God gewoond die eeuwig leeft,
de ongeëvenaarde.

10

Hoor dan de stem van Christus, die
uit aller heren landen
u tot zich roept, – hoor Hem, voor wie
de dood zelfs werd te schande:
bekeer u, die nog spot en lacht,
de grote dag, de grote nacht,
het oordeel is ophanden.

Wegzending en Zegen
Gezongen Amen

Orgelspel
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Mocht u willen reageren naar aanleiding van deze dienst kunt u
een email sturen naar ds. Rene van den Beld
beldrene@gmail.com

Er is een mogelijkheid om uw gaven op een andere wijze te geven:
U kunt digitaal geven aan de collecte via de kerkgeld app.
Scan daarvoor de QR-code.
Heeft u nog geen kerkgeld-app?
Scan dan deze QR code om direct de collectegelden
digitaal over te kunnen maken.
Overmaken via de bank kan op NL80 INGB 0658
4602 85 t.n.v. de Protestantse Gemeente te Bussum onder
vermelding van de 1e en/of 2e collecte.
U kunt ook de collectebonnen gebruiken voor de 1e en 2e collecte.
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