Evangelische Broedergemeente Noord-Holland
(via Kerkomroep)
Zondag 16 januari 2021
TWEEDE ZONDAG NA EPIFANIE

‘Wij hebben (namelijk) zijn ster zien opgaan en zijn gekomen
om Hem te aanbidden.’ Mattheüs 2:2
Motto van de week van Gebed voor de Eenheid van christenen 2022

ds. K. Wilson (voorganger)
ds. Tineke van Lente–Griffioen,
Protestantse Gemeente Hoorn – Zwaag – Blokker (voorbeden)
zr. A. Bernhard (piano)
zr. Astra Hoogvliets (welkom/mededelingen)
1

Welkom, Mededelingen & Dagteksten
Zegensvers voor Zr. Caroline Noordwijk:
🎜 Jezus is mijn levenslied,
mijn verrijzenis en leven.
Jezus leeft, dus sterf ik niet,
al zijn heil zal Hij mij geven.
Jezus is mijn paradijs,
Hij mijn vreugd, mijn loon en prijs.
EBGN 617/ Mel. 79B

🎜 In Christus is noch west noch oost

in Hem noch zuid noch noord,
één broederschap rust in zijn troost,
één wereld in Zijn woord.
Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is 't gouden koord
dat allen samen bindt.
Geliefden, sluit u dan aaneen,
van waar en wie g’ook zijt;
als kind’ren om uw Vader heen
en Christus toegewijd
Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

EBGN 359/ Mel. 22b

Openingsgebed:
Hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn
L:
enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem
zouden leven.
G: 🎜 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.
KBN 85d
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Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl
we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we
niet volgens de waarheid. ls we zeggen dat we de
zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de
waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal
Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden
vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij
bedrijven.
G: 🎜 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.
KBN 29d
Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben
L:
liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon
heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze
zonden.
G: 🎜 Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingen de vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
PKN
216
In het begin was het Woord, het Woord was bij God.
L:

L:

G:
L:
G:
L:
G:
L:
G:
L:

en het Woord was God. Het was in het begin bij God
Alles is erdoor ontstaan
zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat.
In het Woord was leven en het leven was het licht voor
de mensen.
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het
niet in haar macht gekregen.
Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven,
heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te
worden.
Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden
gewoond,
3

G:
L:
G:

vol van genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid
gezien,
de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

Uit zijn overvloed hebben wij allen opnieuw genade
ontvangen.
G: 🎜 ‘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.
KBN 85d
1e Schriftlezing: Mattheüs 2:1-12
Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes,
kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2Ze vroegen: ‘Waar is de
pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en
zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ 3Koning Herodes schrok hevig toen hij
dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4Hij riep alle hogepriesters en
schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias
geboren zou worden. 5‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo
staat het geschreven bij de profeet: 6“En jij, Betlehem in het land van Juda, bent
zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider
voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ 7Daarop riep Herodes in het geheim de
magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar
geworden was, 8en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden:
‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het
gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’ 9Nadat
ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu
ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan
boven de plaats waar het kind was. 10Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van
diepe vreugde. 11Ze 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.
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🎜 Zonne der gerechtigheid,

ga ons op in deze tijd,
opdat al wat leeft de dag
in uw Kerk aanschouwen mag.
Erbarm U, Heer.
Zie, Heer, de verdeeldheid aan,
die geen mens ooit helen kan.
Breng, o Herder, in Gods naam
uw verstrooide kudde saam.
Erbarm U, Heer.
Open overal de poort,
Heer, voor uw voortvarend woord,
win elk volk met stille kracht
voor uw rijk, - verdrijf de nacht!
Erbarm U, Heer.
Laat ons zo uw heerlijkheid
zien in deze donkre tijd,
opdat wij nu en voortaan
trouw U ter beschikking staan.
Erbarm U, Heer.
Alle eer en macht en kracht
worde, Heer, U toegebracht;
heel de mensheid stemme saam
in de drieklank van uw naam.
Erbarm U, Heer.

2e Schriftlezing voor overdenking: 1 Korintiërs 2:1-10
Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. 2Ik
had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de
gekruisigde. 3Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en
onzeker. 4De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar
bewees zich door de kracht van de Geest, 5want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God.
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6Toch

is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. Het is
echter niet de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers, die ten onder
zullen gaan. 7Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid, een
wijsheid waarover God vóór alle tijden besloten heeft dat wij door haar zouden
delen in zijn luister. 8Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend; zouden ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer die
deelt in Gods luister niet hebben gekruisigd. 9Maar het is zoals geschreven staat:
‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.’ 10God
heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook
de diepten van God.
🎜 Mi sa feti reti reti
fu tron winiman.
Mi sa feti dei èn neti
Te na Kanaän.
Te den wani tapu mi,
Dan, mi Jesus, yu mu gi
Trânga bribi. Ke, no libi
Mi da swakiwan.
Yu ben kari, Yu ben hari
Mi fu kon na Yu.
We, mi Masra, mi sa haswa,
Gi mi trânga tu,
Fu mi no mu lasi ten,
Èn fu mi no kisi syen.
Drai na pasi, de da fasi
Fu go lasi tru.
We grantangi, mi de hangri
Doro yandasei,
Pe den wini, pe den dini
Gado alape,
Pe da gran Aleluya
Noiti moro sa kaba.
Switi prêsi! Gado fesi
Mi sa si dape.
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Overdenking en Orgelspel
Dankgebed, Voorbede & Het Onze Vader
Zegenbede
L:

Maar u bent door Hem één met Christus Jezus, die
dankzij God onze wijsheid is geworden.
🎜 Leer mij Uw weg, o Heer, leer mij Uw weg.
Schenk van Uw kracht mij meer, leer mij Uw weg.
Houdt mij in evenwicht, dat 'k voor Uw aangezicht
wandel in 't volle licht, leer mij Uw weg.
Als vrees soms 't hart benauwt, leer mij Uw weg.
Als zorg mijn dank verflauwt, leer mij Uw weg.
Help mij in vreugd en pijn, noodweer of zonneschijn
steeds blij in U te zijn, leer mij Uw weg.

Wat ook dit leven brengt, Hij is nabij.
't Zij 't vreugd of droefheid schenkt, Hij is nabij.
Hoe sterk ook Satans macht, Jezus geeft licht en kracht,
ieder die Hem verwacht; Hij is nabij.
L:
Zegen
G: 🎜 In Jezus naam, ja amen.
🎜 Wansani de fanowdu tru
fu wi mofinawan,
fu kon wan reti eigendom
fu wi bun Hèlpiman;
dan no wan sani kan prati
wi nanga En, dan wi sa si,
En luku wi tumusi bun,
En de wan bun Patron.
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Collectedoelen:
- 1e collecte: EBG Noord-Holland
-

-

2e collecte: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is betrokken bij de
bijbelverspreiding en is medeverantwoordelijk voor de NBV21, de
Bijbelvertaling die kortgeleden in het Nederlands is verschenen. De
EBG steunt dit werk sinds jaren.
3e collecte: Renovatiefonds kerkgebouw

Gebeden, Bijbelteksten en een korte reflectie voor deze week kunt
u via email ontvangen:
➢ Meld u zich hiervoor bij Zr. Wilson aan k.wilson@ebg.nl

Een gezegende voortzetting van deze zondag en
een vruchtbare (werk)week toegewenst,
mede namens de oudstenraad!
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