1e Zondag na Epifanie Doop van de Heer 13 januari 2019
GOEDE HERDERKERK – APELDOORN
Voorganger: ds. G. Cnossen
Ouderling: Mirjam Bakx-Leenheer
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Lector: Oege Wierda
Organist: Reinder Torenbeek
Kaarsenkind: Vigo Oosterhoff
houden, nam ze een mand van papyrus, bestreek
ORGELSPEL
die met pek en teer, legde het kind erin en zette de
mand tussen het riet langs de oever van de Nijl.
4
DE DIENST BEGINT
De zuster van het kind ging een eind verderop
staan, om te zien wat er met hem zou gebeuren.
5
WOORD VAN WELKOM
Even later kwam de dochter van de farao naar de
Nijl om te baden, terwijl haar dienaressen langs de
MOMENT VAN STILTE
rivier heen en weer liepen. Zij ontdekte de mand
tussen het riet en liet die door een van haar slavinMUSICA PRO DEO
nen halen. 6Ze maakte de mand open en zag
Es ist ein Ros entsprungen; Ciaconna pastorella
daarin het kind. Het jongetje huilde, en vol medelij(Wolfgang Rübsam)
den zei ze: ‘Dat moet een Hebreeuws kind zijn.’
7
Toen kwam de zuster van het kind haar vragen:
(We blijven zitten)
‘Zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster
gaan zoeken om het kind voor u te voeden?’ 8‘Ja,
OPENINGSLIED: Lied 489: 1 en 2
doe dat maar,’ antwoordde de dochter van de farao, waarop het meisje de moeder van het kind
VOTUM EN BEMOEDIGING
ging halen. 9De dochter van de farao zei tegen de
v: In de Naam van de Vader en de Zoon
vrouw: ‘Neem dit kind mee en voed het voor me. Ik
en de heilige Geest.
zal u ervoor betalen.’ De vrouw nam het kind mee
g: AMEN.
en voedde het. 10Toen het groot genoeg was,
bracht ze het naar de dochter van de farao. Deze
v: Onze hulp is de Naam van de Heer
nam het kind aan als haar eigen zoon. Ze noemde
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
hem Mozes, ‘want,’ zei ze, ‘ik heb hem uit het water
v: die trouw blijft tot in eeuwigheid
gehaald.’
g: EN NOOIT IN DE STEEK LAAT WAT HIJ TER HAND
GENOMEN HEEFT. AMEN.
ZINGEN: Lied (Psalm) 31: 1 en 2
PSALM VAN DE ZONDAG: Lied (Psalm) 68: 9
DREMPEL- EN SMEEKGEBED
GLORIALIED (zo mogelijk staande): Lied 867
MOMENT VOOR JONG EN OUDER
Daarna gaan de kinderen naar de nevendienst.
DE DIENST VAN HET WOORD
GROET
v: De Heer zij met u.
a: OOK MET U ZIJ DE HEER.
GEBED VAN DE ZONDAG
v: ….
dit uur en alle dagen van ons leven.
a: AMEN.
1e LEZING: Exodus 2: 1 – 10
1
Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw
uit diezelfde stam. 2Zij werd zwanger en bracht een
zoon ter wereld. Het was een mooi kind en ze hield
het verborgen, drie maanden lang. 3Toen ze geen
kans zag haar zoon nog langer verborgen te

2e LEZING: Matteüs 2: 11 – 18
11
Ze 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. 12Nadat ze in een
droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes
terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.
13
Kort nadat zij op die manier de wijk genomen
hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een
engel van de Heer. Hij zei: ‘Sta op en vlucht met
het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot
ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op
zoek en wil het ombrengen.’ 14Jozef stond op en
week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. 15Daar bleef hij tot de dood van
Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde van
de profeet door de Heer is gezegd: ‘Uit Egypte heb
ik mijn zoon geroepen.’
16
Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs
misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had
gehoord, gaf hij opdracht om in Bethlehem en de
wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen. 17Zo ging in vervulling wat

gezegd is door de profeet Jeremia: 18‘Er klonk een
stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer.’

INZAMELING VAN DE GAVEN
Desgewenst kunnen ouders hun kinderen uit de
oppas halen.
SLOTLIED (zo mogelijk staande): Lied 418

ZINGEN: Lied 510: 1 en 2

ZEGEN, Allen: Amen, amen, amen

PREEK
DE DIENST VAN HET ANTWOORD

Het kind brengt het licht van de Paaskaars waar
het zijn moet: naar buiten – en wij gaan achter het
kind aan.

ZINGEN: Lied 526: 1 en 4
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GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader)
De kinderen komen terug uit de nevendienst.

************************************

BLOEMENGROET - De bloemen uit deze dienst gaan als groet naar:
❖ Mevr. Kempenk, en naar
❖ Dhr. Plug.

COLLECTEN
1. Diaconie - Citypastoraat
De Herberg aan de Deventerstraat is voor een deel van de bezoekers de enige plek waar ze terechtkunnen voor contact, een helpende hand, een kopje koffie of een maaltijd. Dat het Inloophuis in de winter ruimer open is, wordt zeer gewaardeerd. De kerken van Apeldoorn zijn al jaren nauw betrokken bij dit diaconale werk. Uw bijdrage wordt gevraagd als teken van verbondenheid met de Stichting Citypastoraat die
de voortzetting van dit werk mogelijk maakt.
2. Goede Herderkerk
3. Uitgang Wijkkas
4. Kindernevendienst: collecteert voor Moldavië.

