Evang. Broedergemeente Noord-Holland

Kerkdienst op 10 januari 2021
1e zondag na Epifanië

Allen die door de Geest van God worden geleid,
zijn kinderen van God. (Romeinen 8:14)

Pianospel en welkom
Lied:

[EBGN 133:1.2.5]
Gij zijt op de aard gekomen Jezus, als der wereld licht.
Elk die U heeft aangenomen, in geloof naar U zich richt,
die ervaart hoe Gij gewis licht brengt in de duisternis.
‘t Nachtlijk duister te verstrooien ligt, o Heiland, in uw macht.
Zo zult Gij uw werk voltooien, zo zult Gij uit diepe nacht
allen leiden tot het licht, stellen voor Gods aangezicht.
Ja, Gij zult eenmaal verdrijven alle duisternis en nacht.
Gij zult Overwinnaar blijven, 't gans heelal buigt voor uw macht.
Welk een vreugde zal het zijn als wij eeuwig bij U zijn.

Uit Psalm 89
Liturg

Van uw liefde, HEER, wil ik eeuwig zingen,
van uw trouw getuigen, geslacht na geslacht

Allen

Ik belijd: uw liefde houdt eeuwig stand,
uw trouw hebt u in de hemel gevestigd.

Liturg

U zegt: ‘Ik heb met mijn uitverkorene een verbond gesloten,
aan mijn dienaar David gezworen:

Allen

Uw dynastie zal ik voor eeuwig vestigen,
uw troon in stand houden, geslacht na geslacht.’

Liturg

Hij zal tot mij roepen: “U bent mijn vader,
mijn God, de rots die mij redt!”

Allen

Ik maak hem tot mijn eerstgeborene,
tot de hoogste van de koningen der aarde.

Liturg

Mijn liefde zal hem altijd beschermen,
hecht is mijn verbond met hem.

Allen

Zijn dynastie houd ik voor altijd in stand,
zijn troon zolang de hemel duurt.’
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Lied: [FB 218:1-3 / KBN 134]
Wilt Gods gezalfde eren, de Held uit Davids stam,
Hem die als Heer der heren op Gods tijd tot ons kwam.
Die satan heeft gebonden worden door Hem bevrijd;
Hij draagt de wereld zonden, heerst in rechtvaardigheid.
Wie onder onrecht lijden, komt Hij te hulp met spoed;
Voor zwakken wil hij strijden, verzaagden schenkt hij moed.
Hij ondersteunt de armen schenkt liederen in de nacht.
Hij heeft ons uit erbarmen leven en licht gebracht.
Hij daalt als milde regen op vruchtb’re grond terneer;
Hoop, liefde, vreugde en zegen wekt Hij tot leven weer.
Gebeden zullen rijzen tot ’s Konings hoge troon
En alle tongen prijzen God Vader, Geest en Zoon

Overdenking n.a.v. schriftlezing uit Romeinen 12:1-8
1

Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om
uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want
dat is de ware eredienst voor u. 2U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld,
maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat
God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.
3
Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf
niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf
moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u
heeft gegeven. 4Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal
dezelfde functie hebben, 5zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we,
ieder apart, elkaars lichaamsdelen. 6We hebben verschillende gaven,
onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te
profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. 7Wie de
gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te
onderwijzen, moet onderwijzen. 8Wie de gave heeft te troosten, moet troosten.
Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet
dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin
blijmoedig zijn.
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Muziek

3

Voorbeden (afgesloten met:)
Liturg
Allen

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.

Lied: [EBGN 490: 1-4]
Jezus, ga ons voor deze wereld door, en U volgend op uw schreden gaan wij
moedig met U mede. Leid ons aan uw hand. naar het Vaderland.
Valt de weg ons lang zijn wij klein en bang, sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen. Waar Gij voor ons trad, is het rechte pad.
Krimpt ons angstig hart Onder eigen smart, moet het met de ander lijden, Jezus,
geef ons kracht tot beide. Wees Gij zelf het licht dat ons troost en richt.
In de woestenij, Heer, blijf ons nabij Met Uw troost en met Uw zegen Tot aan 't
eind van onze wegen. Leid ons op Uw tijd In Uw heerlijkheid.

Zegen:
Liturg

De Heer zegene u en behoede u,
De Heer doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig
De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Allen

Lied: [EBGN 482:1]
Met Jezus vang ik aan, Hij leidt mij op zijn wegen.
Geen arbeid zij gedaan, waarop niet rust zijn zegen.
Ik zie op Hem alleen in vreugde en in smart,
want Jezus is mijn Heer, aan Hem behoort mijn hart.
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Collecten via internet-bankeren:
1e collecte:
EBG Noord-Holland

2e collecte:
Het Nederlands
Bijbelgenootschap

3e collecte:
Onderhoud kerkgebouw

NL68 INGB 0000 4713 80 t.n.v. Evangelische Broedergemeente
Informatie bij de 2e collecte: Het Nederlands Bijbelgenootschap
Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, sinds 1814. Samen
met leden en donateurs maken zij het mogelijk dat mensen in binnen- en
buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen ze voor
volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Het NBG is er voor
iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan
wil ontlenen. Actuele projecten zijn onder meer de methode voor de kinderkerk,
‘Bijbel basics’ genoemd, de herziening van de Nieuwe Bijbelvertaling die in de
loop van dit jaar uitkomt en de ondersteuning van Bijbeluitgaven in diverse
landen. Voor meer informatie zie: https://www.bijbelgenootschap.nl. Met onze
collecte ondersteunen wij het werk van het NBG.
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