Glorialied

299e “U alle eer”
I vrouwen II mannen
Tekst Systze de Vries melodie Willem Vogel

Rondom het woord
Groet
De Geest van God met u allen.
De Geest van God ook met u.
Gebed bij de opening van het Woord

Bij het verlaten van de kerk staan de collectemandjes bij
de uitgang.
Collecten
1e collecte (donker grijs):
2e collecte (licht grijs):
3e collecte (groen):

Diaconie
Plaatselijke gemeente
Wijkkas

Muziek tijdens de collecte: Wie schon leuchtet der

Morgenstern van Niels W. Gade

Orgelspel voor de dienst: Georg Muffah: enkele
bewerkingen van "Lasst uns das Kindlein wiegen"

Kinderen komen naar voren en gaan naar de
kinderdienst.

Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed)
Acclamatie
367e
“Heer Onze God, wij bidden u
verhoor ons”

Intrede

Lezing (door lector)
Zingen

Samen bidden we het Onze Vader versie NBV21

De paaskaars brandt
De kerkenraad komt binnen
Welkom door ouderling
aansteken kaars – tijdens het zingen van

Jesaja 42 : 1-7
529 1, 2, 3, 4, 5 en 6
“Mijn dienstknecht, mijn geliefde”
Tekst Huub Oosterhuis
melodie Paul Schollaart

Lezing
Zingen

287 : 1 “Rond het licht dat leven doet”

Matteus 3 : 13-17
356 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7
“O God, die uit het water”
Tekst Wim van der Zee
melodie Arie Eikelboom

Tekst André Troost melodie Mühlhausen1662
Halle 1704 Morgenglanz der Ewigkeit

Preek
Stilte

Muziek na de verkondiging: P. Anton Estendorffer: "Der

allen gaan staan

Tag, der ist so freudenreich"

Bemoediging

Zingen

Voorganger:
Gemeente
Voorganger

Aanvangslied

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw blijft tot in eeuwigheid,
en nooit loslaat wat zijn hand begonnen
is.
89 : 1, 3 en 7 “Ik zal zolang ik leef”
Tekst Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit
Melodie Genève 1562

Gemeente gaat zitten
Gebed van toenadering, kyriegebed of kyrielied

522 1, 2 en 3
“Toen Jezus bij het water kwam”
Tekst Martin Luther
melodie Wittenberg 1524

Kinderen van de kinderdienst komen terug in de kerk..

Dienst van het antwoord
Mededelingen door de ouderling van dienst, soms ook
door diaken.
Inzameling van de gaven
Hier is ruimte om via de Givt app te geven of mobiel te
bankieren.

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit in eeuwigheid.
Amen.

Ga met Gods zegen
Slotlied (staande gezongen):
526 : 2 en 4 “Juich voor de
koning van de joden”
Tekst Tom Naastepad
melodie Straatsburg 1545

Kinderen van de crèche komen in de kerk
Zegen
gemeente:

Amen, Amen, Amen.

Orgelspel na de dienst: Josef Seger: Fuga in G
Na de dienst bent u van harte welkom in de
Shalomzaal achter de kerk voor een ontmoeting met
een lekker kopje koffie of thee.
Wilt u meer weten over onze gemeente? Bij de uitgang
ligt een folder voor u klaar! U kunt natuurlijk ook iemand
aanspreken of de website bezoeken:
www.noorderlichtgemeente.nl

Diaconie
- 2e collecte: NL46 RABO 0373 7335 34 t.n.v. CvK
Protestantse Gemeente Zeist o.v.v. 2e collecte NLg
Plaatselijke gemeente
- 3e collecte: NL47 INGB 0007 1283 83 t.n.v. Diaconie
NLg o.v.v. 3e collecte NLg Wijkkas

Mededelingen

Voor de Collecte voor het Werelddiaconaat Hart voor
Kinderen van 25 december is nog meer binnen
gekomen dan eerder is vermeld. Het juiste bedrag dat
deze collecte heeft opgebracht is € 822,65. Nogmaals
heel hartelijk bedank!

Kinderen van de Hoeksteen komen langs!
Op maandag 9 januari komen 's middags kinderen van
groep 6 van de Hoeksteen langs. Ds. Roel Bosch en
Wim Faas vertellen wat over de kerkzaal en de muziek
bij ons.
Later in het seizoen komen groepen kinderen in de
Shalomzaal, om met gemeenteleden te praten en
spelletjes te doen.

AAN TAFEL THUIS – ZATERDAG 28 januari 2023
De opgaven lopen al weer binnen! Vind je het ook zo
leuk om samen met anderen bij jouw thuis of bij iemand
anders thuis te eten en zo elkaar beter te leren
kennen? Je kunt je t/m 14 januari a.s. opgeven als
GASTADRES of als GAST via de mail bij Joke Afman,
afmanj@hetnet.nl of Wilma Seinen,
wilmaseinen@hotmail.com.

Gebedsweek voor de eenheid
Op 15 januari gaan meerdere gemeentes samen ter
kerke in de NoorderLichtkerk. We heten hen welkom!
De week erna zijn er verschillende avondgebeden,
steeds om 19.00 uur. In elk geval op maandag 16:
Oosterkerk dinsdag 17: NoorderLichtkerk zaterdag 21:
kerkzaal Broedergemeente Er volgen vast nog enkele
plaatsen!

Daarna koppelen wij de gasten en de gastadressen aan
elkaar en zullen we je van te voren informeren bij wie je
op 28 januari om 18.00 uur aan tafel verwacht wordt of
wie bij jou thuis aan tafel komen eten. Aansluitend
komen we om 20.00 uur met z’n allen samen achter de
kerk voor het gezamenlijke toetje. Als je vervoer nodig
hebt of je kunt iemand ophalen, geef het aan bij je
opgave. Iedereen is welkom! Doe mee! AAN TAFEL!!!!

Binnenhof: dienst op 11 januari
Woensdagmorgen is er een oecumenische viering in de
zaal in het Binnenhof, Joh. van Oldenbarneveltlaan
103.
We delen brood en druiven, en genieten van het
verhaal van Kana en de bruiloftsgasten.
Voorgangers Marijke Egelie en Roel Bosch, aanvang
10.00 uur.
Welkom voor ieder die mee wil doen!

Joke Afman en Wilma Seinen

Collectes 8 januari
Rekeningnummers collectes:
- 1e collecte: NL96 INGB 0663 9114 94 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente Zeist o.v.v. 1e collecte NLg

Koffieochtend 11 januari met Ilse Heurneman
Op deze ochtend laat Ilse ons kennismaken met
knipmutsen, die gedragen werden tussen 1820 en
1960. Zij zal vertellen over een oud ambacht uit de
Achterhoek: namelijk het wassen en restaureren van
knipmutsen.
Dit is een heel secuur werkje en nogal tijdrovend van
aard, een uitstervend vak.
Ilse heeft een Achterhoekse erfenis van de familie van
Han, namelijk vijf prachtige knipmutsen weer als nieuw
gemaakt. We zullen het eindresultaat gaan bewonderen
op deze bijzondere koffieochtend.

Mooi dat een gemeentelid met enthousiasme haar
hobby laat zien!
Heeft u ook een leuke hobby waarover u wilt vertellen?
We zijn benieuwd!
Vanaf 10.00 uur staat als vanouds koffie en thee voor u
klaar.
Mocht u vervoer nodig hebben, dan kunt u zich opgeven
bij Corine (030-6963074)
U bent van harte welkom op woensdag 11 januari!
Vriendelijke groet van het team koffieochtend
Dringend helpers gezocht voor Actie Kerkbalans
Als Noorderlichtgemeente zijn we afhankelijk van de
inkomsten van de jaarlijkse actie Kerkbalans (13 t/m 27
januari a.s.). We hebben als Noorderlicht weer een hele
mooie folder gemaakt. Er zijn echter op dit moment nog
te weinig mensen voor het rondbrengen van de folder en
de brieven. We zoeken o.a. mensen voor:
- Lijst 3: Laan van Vollenhove (10 adressen)
- Lijst 20: Verzetslaan, Wallraven van Hall-laan e.o (8
adressen)
- Lijst 23: Johan van Oldenbarneveltln, Haya van
Somerenln, Colijnln, Nolensln (25 adressen)
- Lijst 27: Arnhemse Bovenweg 2, 6, 18 (10 adressen)
- Lijst 31: Hogeweg, Emmaplein, Voorheuvel,
Weeshuislaan (22 adressen)
- Lijst 40: van Reenenweg, Tollenslaan, Schaerweijdelaan, dwarsweg, Schaepmanlaan (10 adressen)
- Lijst 55: Couwenhoven, Griffensteijnseln (9 adressen)
- Lijst 56b: Woudenbergseweg (7 adressen)
- Lijst 62: Ernst Casimirlaan, JW Frisolaan (15 adressen)
- Lijst 67: Oranje Nassaulaan (5 adressen)
Help je mee? Stuur een mail naar
evelleman@bartimeus.nl of bel (06-51270178) voor
meer informatie of om je op te geven. Vele handen
maken licht werk!
Met vriendelijke groet,
Eric Velleman, Margot Hinderink, Cor Voorberg

Kopij zondagsbrief aanleveren donderdag vóór 19.00
uur, email: zondagsbrief@noorderlichtgemeente.nl
jww

