Zondag 9 januari 2022
1e zondag na Epifanie
orde van dienst

besnijdenis en naamgeving Jezus
Rembrandt van Rijn, 1625

Muziek
Als het klokje luidt worden we stil..
Welkom
Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw blijft tot in eeuwigheid,
Die het werk van zijn handen niet opgeeft.
Moment van stilte
Groet
De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer!
Aanvangslied Psalm 103: 1, 5 en 9
Gebed vanwege de nood der mensen (Kyrië)
na ‘zo smeken wij’ zingen we Lied 301a

Wij geven hoog op van de goedheid van God (Gloria)
en zingen als Glorialied
Lied 305: 1, 2 en 3
Gebed bij de opening van de Schrift
Kindermoment
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Kinderlied Jij hebt een naam (Hanna Lam)

2.

Jij hebt een naam waarin je woont, waarin je veilig bent,
een naam die heel jouw leven kroont, op jou is afgestemd.

3.

Jij bent een naam voor iedereen die dicht bij jou wil staan,
en samen ben je niet alleen, zo kun je verder gaan.

4.

Jij hebt een naam met een verhaal dat uitgeschreven wordt
al gaandeweg in mensentaal dicht bij de naam van God.

Schriftlezing

Exodus 3: 1 – 14

Antwoordlied Lied 324: 1 , 2 , 3
Lezing uit het Evangelie Lucas 2: 21
Antwoordlied

Lied 512: 1, 2 en 3

Epistellezing: Filippenzen 2: 5 - 11
We luisteren naar het lied van Sela ‘Ik zal er Zijn’
Verkondiging
Verstillend moment (stilte)
Mededelingen en collecten
Dankgebed
Voorbeden met na elke intentie gezongen acclamatie
Lied 368c 'Doe lichten over ons uw aangezicht'
Stil gebed
Onze Vader
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Slotlied Lied 653: 1 en 4
Wegzending en Zegen
Amen
Orgelspel
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