Buurtkerk:
Heilig Avondmaal
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Janneke Nijboer
Ouderling van Dienst:
Corrie van Hoek
Organist: Bas van Beek
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Oppasdienst: Na opgave
Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool

www.pkn-noordwijk.nl
www.facebook.com/ProtestantseKerkNoordwijk/
Als u gast bent in deze dienst en u wilt meer weten over de protestantse wijkgemeente
Noordwijk, dan kunt u zich na de dienst wenden tot de ouderling of de predikant

Bloemengroet:
Mevr. C.M. van Duijn,
Pieter Bedijnstraat 19

Vanuit de Diaconie:
Vandaag, zondag 13 januari, is er een avondmaalsviering in de Buurtkerk. We vragen als
diaconie aan u, om een levensmiddel mee te nemen naar de kerk voor de voedselbank. We
delen brood en wijn en denken hierbij ook aan onze naaste. Suggesties:
Boodschappenlijstje Voedselbank Noordwijk
Soep in blik/zak/pak
Groente in blik/pot
Ontbijtgranen
Oploskoffie/koffiepads
Vlees/vis in blik
Fruit in blik
Olijf- of zonnebloemolie
Jam- of appelstroop
Ontbijtkoek
Wasmiddel
Liever geen rijst, pasta of thee
Toiletartikelen mag maar heeft niet onze voorkeur / Geen alcohol aub

Oude Jeroenskerk:
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Petra van der Burg
Ouderling van Dienst:
Theo Passchier
Organist:
Jaco van Leeuwen
Oppasdienst
Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8 basisschool
Bloemengroet:
Jan Tiggelaar,
Jan van Kanhof 35

Beide Kerken:
Collectes:
1e Diaconie:
De Bakkerij, Leiden
2e Plaatselijke Kerk
Bij de kindernevendienst:
Kerk/Schoolproject
Koffiedrinken na de dienst

Vesper 19:00 uur
m.m.v. het Vesperkoor
o.l.v. Jaco van Leeuwen
Voorganger:
Ds. W. Hollart
Ouderling van Dienst:
Margriet van Duin

Volgende weeek:
Oecumenezondag
Gezamenlijke diensten
Buurtkerk:
Geen dienst

Maria ter Zeekerk:
10.00 uur Voorgangers:
Ds. Petra van der Burg en
Mevr. E. Steenvoorden

Oude Jeroenskerk:
10.00 uur Voorganger:
Ds. Simon Dingemanse
Organist: Jaco van
Leeuwen

Studieverlof
ds. Simon Dingemanse heeft van 2 januari t/m 5 februari studieverlof en zal daarom weinig
beschikbaar zijn voor het reguliere predikantswerk. Voor dringende gevallen in de eerste
drie weken van januari kunt u contact opnemen met ds. Petra van der Burg.
Kinderoppas
Voor de Buurtkerk zijn er genoeg vrijwilligers gevonden om de kinderoppas elke
zondagmorgen te waarborgen. Binnenkort willen we van start gaan met een rooster, maar
eerst hebben we nog speelgoed nodig dat geschikt is voor kinderen van 0-4 jaar. Hebben u
en jij nog wat over, wil je dat dan in de komende zondagen voor de dienst afgeven in de
consistorie? Eventueel kan het ook afgeleverd worden bij de pastorie, Oranje Nassaustraat
34.
“KOFFIE Met EEN OORTJE”
Elke maandag staat de deur van het Windkrachthuis open voor iedereen die zin heeft in een
kopje koffie of thee, een praatje of een spelletje. Op de derde maandag van de maand
bakken we pannenkoeken. Morgen dus niet maar 21 januari staan om 12 uur de
pannenkoeken op tafel. U bent allen van harte welkom! De gastvrouwen
Filmhuisavond
30 januari 2019: filmhuisavond met de film Fill the void. Aanvang 20.00 uur in de
Vinkenhof. U en jij kunnen zich vast aanmelden bij simondingemanse@gmail.com om
deze bijzondere film mee te maken.
Theateravond en avond over ‘Voltooid leven’
We maken u en jou vast attent op twee avonden in februari die zeer de moeite waard zijn.
Woensdagavond 13 februari de theateravond met Kirsten Benschop in De Vinkenhof en op
donderdagavond 21 februari de avond over 'Voltooid leven' op dezelfde locatie, met twee
sprekers die ons helpen ons te bezinnen op dit ethische vraagstuk. Aanmelding voor beide
avonden is al mogelijk bij ds. Simon Dingemanse (simondingemanse@gmail.com)
Leerhuis Noordwijk
Donderdag 17 januari komt emeritus hoogleraar Maarten den Dulk spreken over zijn boek:
"Voor een nieuw begin; de agenda van Genesis". Plaats: Hoogwakersbosstraat 22,
Noordwijk aan Zee; 20.00 uur.

Protestantse gemeente Noordwijk Buurtkerk
1 zondag na Epifanie Viering van Schrift en Tafel 13 januari 2019
e

VAN BUITEN NAAR BINNEN
Welkom
allen gaan staan
Psalm van de zondag

Psalm 100: 1, 2, 3, 4

Bemoediging en groet
allen gaan zitten
v. Laten wij de naam van de Heer om ontferming
aanroepen en zijn naam prijzen want zijn
barmhartigheid kent geen einde:
Kyrie
Lied 281: 1, 4, 5
v. Glorie aan God in de allerhoogste hemel en de op
aarde voor de mensen die hij liefheeft
Gloria
Lied 518: 7

Ja, met recht en met reden, o God,
…
zingen wij U toe:
Heilig, melodie lied 985
Heilig, heilig, heilig! Heer van alle machten!
Hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid,
Zegen, hosianna, Hem die wij verwachten,
Komt in de naam des Heren en bevrijdt.
Vervolg tafelgebed
Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst
…
doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn
gedachtenis

lied 359: 1, 2

Acclamatie
a. Zo gedenken wij dan, grote God,
het geheim van de Gekruisigde,
Jezus Christus, de Rechtvaardige,
die Gij uit de dood hebt opgewekt.

Eerste lezing

Jesaja 40: 1 - 11

Epiclese
Schenk ons, o HEER, nu uw Geest
…
waar wij om bidden met de woorden:

Antwoordlied

lied 158b (2x)

Onze Vader ...

Tweede lezing

Lucas 3: 15, 16 en 21, 22

Breken van het brood

Antwoordlied

lied 524: 1, 2

Schenken van de wijn

Met de kinderen
Lied
HOREN
Gebed van de zondag

Preek
Geloofslied

lied 524: 3, 4, 5 (staande)

kinderen komen terug in de kerk
DIENST AAN DE WERELD
Voorbede, afgesloten met gebed in stilte

Lam Gods
v. Lam Gods, die de zonden der wereld wegneemt
a. Ontferm U over ons
v. Lam Gods, die de zonden der wereld wegneemt
a. Ontferm U over ons
v. Lam Gods, die de zonden der wereld wegneemt
a. Geef ons uw vrede
Delen van brood en wijn

Collecten
VIERING VAN DE TAFEL
Inleidende woorden

Terwijl brood en wijn doorgegeven worden in de
kring zingen wij:
Zingen Lied 875: 1, 2, 3 (herhalen)

Groet
v. De HEER zij met u.
a. Zijn Geest in ons midden.
v. Heft uw harten omhoog.
a. Wij heffen ons hart op tot God.
v. Brengen wij dank aan de HEER, onze God.
a. Hij is het waard onze dank te ontvangen.

Slotgebed

Tafelgebed

Beaming a. Amen, amen, amen.

OP WEG
allen gaan staan
Slotlied

lied 1014: 1, 2, 3, 4, 5

Heenzending en zegen

Hartelijk welkom in de Oude Jeroenskerk
op zondag 13 januari 2019, 1e zondag na Epiphanie ‘Doop van de Heer’
OP EN OVER DE DREMPEL
Opmaat
Preludium: Koraalfantasie over
‘Wie schön leuchtet der Morgenstern’
- Dietrich Buxtehude (c.1637-1707)

RONDOM HET WOORD
Gebed bij de opening van de schriften

Aansteken van de kaarsen
Schriftlezing Jesaja 40 : 1 – 11
Welkom en mededelingen
Zingen psalm 104: 1, 2
Gemeente gaat staan
Schriftlezing Lucas 3 : 15 – 22
Zingen morgenlied 518: 1, 3
Zingen psalm 104: 4
Groet, bemoediging en drempelgebed
Schriftlezing Titus 3 : 4 – 7
V: Het licht van Christus is verschenen,
A: in de duisternis van ons bestaan.
V: Hij vervult ons met vreugde,
A: en schenkt ons in overvloed.
V: Genade en vrede zij u
van God de Vader
en van Jezus Christus, onze Heer,
door de Heilige Geest.
A: Amen

Zingen psalm 104: 10
Uitleg en Verkondiging
Zingen Lied 524
DANKEN EN DELEN
Dankgebed en voorbeden

Drempelgebed
V: Barmhartige God, wij komen tot U zoals wij
zijn,
mensen die het vaak zo moeilijk vinden
om het leven te aanvaarden zoals het is en
om erop te vertrouwen dat uw licht over ons
straalt.
Wij bidden U, vergeef ons kleine geloof.
Help ons, om los te laten wat niet goed is
en waar wij soms toch aan vasthouden.
Maak ons tot uw mensenkinderen,
vervuld van vrede en vreugde.
Gered door uw barmhartigheid.

V: …..daarom bidden wij:
A: lied 368 c
Stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader
Inzameling van de gaven
Gemeente gaat staan
GEZEGEND DE WERELD IN
Zingen Slotlied 870: 1, 2, 4, 5, 6, 7,
Heenzending en zegen

Amen
Gemeente gaat zitten

g: gezongen Amen

Zingen lied 518: 4

Doven van de kaarsen

… MET DE WERELD OM ONS HEEN

Postludium: Allegro uit Orgelconcerto in F
- Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Gebed om ontferming
Aansluitend zingen wij lied 299e

