VOORBEREIDING
Orgelspel: 'Wie schön leuchtet der Morgenstern', BuxWV 223, van D. Buxtehude

Liturgie

Welkom en Mededelingen

7 januari 2018

Aanvangspsalm: Ps. 91: 1 en 2 (we gaan staan)
Bemoediging:

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Drempelgebed

V: Heer, wij staan hier voor U,
met ons geloof en onze twijfel,
met onze kracht en onze zwakheid,
met onze vreugde en ons verdriet.
G: HEER, BEHOED ONS, KEER ONS NAAR U TOE
EN SCHENK ONS DE ADEM VAN UW GEEST.
AMEN.

(gemeente gaat zitten)

Kyrië

V: Laten we de Heer aanroepen om ontferming
over onze nood en die van de wereld.

KyrieLied: Gez. 601

Slaaf of vrije

Gloria: V:

Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde, en
verder dan onze nood reikt zijn trouw.

Glorialied: Gez. 217: 1 en 5

Galaten 2: 1-14

Groet: V: De Heer zij met u
G: OOK MET U ZIJ DE HEER
Vanmorgen nemen we afscheid van:
Lennie Geels, als pastoraal medewerker
Erik Hoven, als kerkrentmeester
Hans Wim van den Hengel, als kerkrentmeester
en is er de presentatie en bevestiging van:
Tasja den Hartog, als kerkrentmeester
Marian den Hertog, als diaken

Gebed van de zondag
De kinderen nemen hun lantaarns mee en gaan naar de Kindernevendienst

DE HEILIGE SCHRIFT
Eerste lezing: Galaten 2: 1-10

Grote of Barbarakerk

1 Na verloop van veertien jaar ging ik opnieuw naar Jeruzalem, samen
met Barnabas en Titus. 2 Dat was mij in een openbaring opgedragen.
In besloten kring legde ik de belangrijkste broeders het evangelie voor

10.00 uur
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dat ik aan de heidenen verkondig, want ik wilde me ervan overtuigen
dat mijn inspanningen, toen en nu, niet voor niets waren. 3 Maar zelfs
Titus, die mij vergezelde, werd niet gedwongen zich te laten besnijden,
hoewel hij toch een Griek is. 4 Dat wilden alleen een paar schijnbroeders, die als spionnen waren binnengedrongen om erachter te komen
hoe wij onze vrijheid, die we in Christus Jezus hebben, gebruikten. Ze
wilden slaven van ons maken. 5 Maar we zijn geen moment voor hen
gezwicht, want de waarheid van het evangelie moest in uw belang
behouden blijven. 6 De belangrijkste broeders - hun positie interesseert
me trouwens niet, God slaat geen acht op het aanzien van een mens hebben mij tot niets verplicht. 7 Integendeel, toen ze inzagen dat mij de
verkondiging onder de heidenen was toevertrouwd, zoals aan Petrus de
verkondiging onder de besnedenen 8 - want zoals God Petrus kracht
had gegeven voor zijn werk onder de Joden, zo had hij mij kracht
gegeven voor mijn werk onder de onbesnedenen -, 9 en ze dus de
genade onderkenden die mij geschonken was, toen reikten Jakobus,
Kefas en Johannes, die als steunpilaren golden, mij en Barnabas de
broederhand: wij zouden naar de heidenen gaan, zij naar de besnedenen. 10 Onze enige verplichting was dat we de armen ondersteunden,
en dat is ook precies waarvoor ik mij heb ingezet.

Presentatie en Bevestiging
Presentatie
Inleiding en Gebed
Belofte, bevestiging en zegen

Lied (staande): Gez. 791: 1 t/m 4
Een roos

Afscheid - een kaars
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Lied van de week: Gez. 520: 1, 2, 5 en 6
Collecte:

1. Betuwe Wereldwijd
2. Voor de kerkdienst 3. Bloemenpotje
Hulp bij de collecte: ?

Lied: Gez. 315: 1 en 2
Tweede lezing: Galaten 2: 11-14

Orgelspel: 'Herr Jesu Christ, dich zu uns wend', BWV 709, van J.S. Bach

11 Maar toen Kefas in Antiochië was, heb ik me openlijk tegen hem
verzet, want zijn gedrag was verwerpelijk. 12 Hij at altijd met de
heidenen, maar toen er afgezanten van Jakobus kwamen, trok hij zich
terug en at hij apart, uit angst voor de voorstanders van de besnijdenis.
13 De andere Joden deden met hem mee, en zelfs Barnabas liet zich
meeslepen door hun huichelarij. 14 Toen ik zag dat ze niet de rechte
weg naar het ware evangelie bewandelden, zei ik tegen Kefas, in
aanwezigheid van iedereen: 'Jij bent een Jood, maar je leeft als een
heiden en houdt je niet aan de Joodse gebruiken; hoe kun je dan opeens
heidenen dwingen als Joden te leven?'

Slotlied: Gez. 686: 1 en 2 (staande)
Zegen, door de gemeente beantwoord met: Amen (staande)
Orgelspel: 'Nun danket alle Gott', BWV 657, van J.S. Bach

Lofprijzing (staande): U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o Heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen.

Preek
*

BELIJDENIS, PRESENTATIE, BEVESTIGING , GEBEDEN EN GAVEN
Als Geloofsbelijdenis: Gez. 527 (staande gezongen)
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Na de dienst is er gelegenheid de gaande en komende
ambtsdragers en medewerkers de hand te schudden,
en is er koffie, thee of limonade

