Gedichtendag in de Grote Kerk:
huis dichter bij
ze komen er samen
schuchter en schuilend
ruimte die eerst alleen
ruimte is, lucht en licht
en hoog en veel…hemel
jij bent er, je was er al zul je er zijn als ik kom

Kop
ORDE VAN DIENST

zondag 7 januari 2018
Zondag Epifanie

dichterbij-huis
open voor mij
met wie daar komen
voor samen
voor mij

‘Dichter bij Huis’ is de nieuwe titel voor deze Gedichtendag.
We horen teksten bij de schilderijen ‘Brieven per adres Hemel’;
gedichten uit de gevangenis, begeleid op de gitaar, uit het Inloopschip
voor daklozen en uit De Stijl (Maatschappelijk Steunpunt van Reinier
van Arkel)
Begeleid met muziek op harp door Jolique en op de vleugel van
Brigitte en Rinka.
Dichter bij huis. Je mag er ook een t voor zetten, dan wordt het
voor iedereen een middag die ons 'dichter bij tHuis' brengt...!
Zaterdag 20 januari
Grote Kerk, kerkplein
13.00-16.00u
Toegang gratis

Plaats hie r uw beric ht. He t be richt hee ft h et m eeste eff ect als u h et nie t lan ger ma akt d an tw ee o f dri e zinn en.

voorganger: ds. Ruud Stiemer
organist: Jamie de Goei
ouderlingen: Rob Augusteijn en Liesbeth Verhoeff
diakenen: Cootje van der Lans en Jelske Faber
koster: Erik van der Schans

VOORBEREIDING
Orgelspel - ‘Wie schön leuchtet der Morgenstern’ Dirk Jansz. Sweelinck (1591-1652)
Welkomstwoord
Stilte voor persoonlijk gebed
Allen gaan staan
Aanvangslied - Lied 212 - “Laten wij zingend deze dag beginnen”
Drempelgebed (uit Psalm 90) - door de ouderling van dienst:
Heer, u bent ons een toevlucht geweest
van geslacht op geslacht.
Nog voor de bergen waren geboren,
voor u aarde en land had gebaard –
u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Keer u tot ons, HEER en ontferm u over ons.
Vervul ons in de morgen met uw liefde,
laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen.
allen: Amen.
Bemoediging - door de ouderling van dienst:

Oecumenelezing 15 januari 2018
De oecumenische avond in de Bidweek voor de Eenheid van de Christenen
wordt gehouden op maandagavond 15 januari 2018.
Om 19.00 uur is er een vesper in de Sint Jan, om 20.00 uur is er een lezing in
de Grote Kerk. Dit jaar heeft de voorbereidingsgroep voor deze bijeenkomst
het prikkelende thema van de woede gekozen. Woede heeft twee kanten:
enerzijds is het een bron voor creativiteit en daadkracht. Anderzijds is het ook
een bron voor het maatschappelijk ontwrichtende. Zo staat de onmacht
tegenover de daadkracht.
Ds. Rikko Voorberg (bedenker van het concept Pop Up Kerk) heeft een aardig
boekje over de woede geschreven, “De dominee leert vloeken”. Rikko
Voorberg komt spreken en licht in zijn bijdrage de creatieve kant van de
woede toe en maakt de verbinding met gelovig handelen: Hebben we een
tekort aan woede om te staan voor de gelovige zaak?
We zoeken nog iemand om die avond vanuit zijn/haar politieke, gelovige en
maatschappelijke betrokkenheid op het thema in te gaan.
Want is het zo dat we vanuit de kerken geen verweer hebben tegen de woede
(of de onmacht) die er in het land leeft (en o.a. de PVV verwoordt). Hoe gaan
we als gelovige in het maatschappelijk debat om met die woede? Of geldt hier
ook: we hebben een tekort aan woede om te staan voor de gelovige zaak?
Welkom om mee te praten en mee te denken! Voor meer informatie:
ericascheenstra@gmail.com
Projectkoor voor de vesper voorafgaande aan de
Oecumenelezing
Het is inmiddels traditie dat er een projectkoor medewerking verleent aan de
vesper voorafgaande aan de Oecumenelezing. De repetitie vindt plaats vanaf
18.00 uur, voorafgaand aan de vesper. Zingt u mee? U kunt u opgeven bij
Erica Scheenstra, 6446090, ericascheenstra@gmail.com.

“Onze hulp is in de Naam van de Heer”,
allen:

Allen gaan zitten

Geloofsopvoeding
Een cursus voor ouders die hun kinderen met en in geloof willen opvoeden en
daar met andere ouders over willen nadenken hoe je dat doet. De avonden
worden gehouden op woensdagavonden 7 februari, 7 maart, 4 april en 16 mei
2018, van 20.00 – 22.00 uur in de Grote Kerk. Gespreksleider is Erica
Scheenstra. Voor meer informatie en opgave: ericascheenstra@gmail.com

Gebed om ontferming
Allen gaan staan
Gloria - Lied 869: 1, 2 en 6 - “Lof zij de Heer, ons hoogste goed”
DIENST VAN HET WOORD
Groet - door de voorganger:
“De Heer zij met u”
allen:
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Bericht van de kindernevendienst
Rond schoolvakanties kan het voorkomen dat de twee groepen last minute
samengevoegd worden. Dit is het geval als er slechts 1 of 2 kinderen bij één
groep aanwezig zijn. In dat geval streven we er wel naar dat elk kind op zijn/
haar eigen niveau een verwerking van het verhaal krijgt aangeboden.
De leiding van de kindernevendienst is nog steeds dringend op zoek naar
versterking. Vindt u het leuk om met kinderen om te gaan en wilt u eens
vrijblijvend kennismaken met het werk bij de kindernevendienst? Dan bent u
van harte welkom om op zondagochtend eens mee te draaien met één van de
groepen.
Stuur in dat geval een e-mail naar vanlieshouthanneke@gmail.com
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MEDEDELINGEN:

Allen gaan zitten
Gebed bij de opening van de Bijbel

Start kring ‘Geloof en leven’ (Belijdeniskring)
In zes bijeenkomsten zullen kernpunten uit het christelijk geloof de revue
passeren. Thema’s als ‘geloven’, ‘bijbel’, ‘God’, ‘Jezus’, de Geest’, ‘kerk en
wereld’ en ‘bidden’, komen aan de orde. We zoeken daarbij telkens naar de
verbinding tussen het thema en ons leven van alledag. Voor wie dat wil is er
aan het slot van de serie avonden de mogelijkheid om belijdenis te doen
tijdens de Paaswake-viering. Uiteraard kunnen ook gemeenteleden die al
eerder belijdenis hebben gedaan deze kring als een herhaling of als
vernieuwing van hun geloof meemaken. De eerste bijeenkomst is op
woensdag 10 januari,
van 20.00 tot 21.30 uur in de Grote Kerk.
Gespreksleider: ds. Ruud Stiemer. Voor opgave en/of meer
informatie: ruud@pgdenbosch.nl of 073-2110330.

Start project ‘Bible Basics’
Lied met de kinderen - Lied 806 - “Zomaar te gaan met een stok in je hand”

Ouderen-gespreksgroep Rosmalen
Op donderdag 18 januari van 15.00 tot 17.00 uur komt de
Ouderen-gespreksgroep Rosmalen bijeen . We ontmoeten elkaar bij mw. A.
de Jong, Burgemeester Mazairaclaan 17. Aan de hand van een aantal vragen
en stellingen gaan we met elkaar in gesprek over het thema 'Wensen en
verwachtingen voor 2018'. Voor meer informatie mail of bel:
ruud@pgdenbosch.nl of 073-2110330.

Inloopspreekuur: elke woensdag 13.30-14.30 uur
Vanaf het nieuwe jaar zullen onze predikanten om en om op de
woensdagmiddagen van 13.30-14.30 uur in de kerk aanwezig zijn voor het
'Inloopspreekuur'.
Het Inloopspreekuur is bedoeld voor een ieder die een gesprek wil over zijn of
haar geloofs- en/of levensvragen. Wilt u iets delen van uw vreugde of verdriet,
aarzel niet en stap binnen. Iedereen is welkom: een bezoeker van de Open
Kerk, een toerist, een stadsbewoner, kerkganger of geen kerkganger.

Huiskameravond voor 30-ers en 40-ers
Dit is altijd een fijne, drukbezochte avond. Daarom bieden we je opnieuw de
kans om met leeftijdgenoten na te denken over wat je inspireert. Het gesprek
wordt na de koffie onder het genot van een glas wijn voortgezet.
Dinsdagavond 23 januari 2018 van 20.00 – 22.00 uur in de huiskamer van
Erica Scheenstra, Schout van der Dussensingel 5 (Maaspoort). Mail je even als
je komt? ericascheenstra@gmail.com.

Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
Altijd maar banger,
duurt het nog langer?
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
In de woestijn worden kinderen groot.
Zomaar te gaan, met Zijn woord als bewijs,
altijd maar lopen,
altijd maar hopen.
Zomaar te gaan met Zijn woord als bewijs:
straks wonen wij in een paradijs.
De kinderen gaan naar hun eigen dienst
Profetenlezing - Jesaja 60: 1-6
Antwoordpsalm - Psalm 72: 1, 3 - “Geef, Heer, de koning uwe rechten”
Evangelielezing - Matteüs 2: 1-12
Zingen - Lied 526: 1 - “Juich voor de koning van de Joden”
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Verkondiging

Collecten - 1. Diaconie

Orgelspel - “Wie schön leuchtet der Morgenstern” (Op. 65 nr. 64) S. Karg-Elert (1877-1933)

De kinderen komen terug
ZENDING EN ZEGEN

Zingen - Lied 518: 1, 2, 6 – “Hoe helder staat de morgenster”
AFSCHEID EN HERBEVESTIGING AMBTSDRAGERS

2. Kerk

Allen gaan staan
Slotlied - Lied 416 - “Ga met God en Hij zal met je zijn”

De aftredende ambtsdragers, Arla Heins en Wim Jonker, komen naar
voren
Woorden van dank

Zegen
allen:

Dankgebed
De aftredende ambtsdragers gaan zitten
De ambtsdragers die hun werk voortzetten komen naar voren,
Ab-Jan Jacobse, Arma Kooiker, Ies Rinkel, Nanda Punt, Rob Augusteijn.
Orgelspel - “Basso Ostinato” (uit: HWV 310) - G.F. Händel (1685-1759)

Gelofte
Allen gaan staan
Zingen - Lied 363 – “Dat ’s Heren zegen op u daal”
Allen gaan zitten
GEBEDEN EN GAVEN
Mededelingen met het oog op de gebeden

U bent na de dienst allen van harte uitgenodigd voor koffie, thee,
limonade en Nieuwjaarsbegroeting!
Met elkaar zullen we na de koffie het glas heffen op 2018.

Dankgebed en voorbeden
Stil gebed, afgesloten met het oecumenisch Onze Vader
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.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.
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Volgende week zondag, 14 januari, zullen wij weer met elkaar het
Heilig Avondmaal vieren. Op deze zondag willen wij als gemeente
graag extra aandacht geven aan het werk van de Voedselbank. Om zo
ook buiten de grenzen van de kerk met elkaar te delen. De Voedsel
bank heeft van tijd tot tijd behoefte aan specifieke levensmiddelen.
Daarom verzoeken wij volgende week zondag vooral: droge
kruidenierswaren beschikbaar te stellen. Zoals, rijst, koffie, thee, pasta
shampoo en wasmiddel, etc. Wij hopen en vertrouwen op een goede
inzameling. Het College van Diakenen.
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