Eerste zondag na Epifanie

Thema: Slaaf, werknemer of kind van God

13 januari 2019, 10.00 uur

Welkom aan allen, ook die voor het eerst of sinds lange tijd in de
Kruisheuvelkerk zijn. We hopen dat u zich hier thuis voelt!
Het voorbedenboek ligt in de stiltehoek, links voorin de kerk. Hier heeft
iedereen ook de gelegenheid voor of na de dienst een kaarsje aan te
steken, of even stil te zijn. Het voorbedenboek wordt na de preek door
de diaken voorin de kerk gelegd.

Voorganger: ds. Ton Zoutman
Organist: Arthur Vos
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VOORBEREIDING
Orgelspel
De ambtsdragers komen binnen
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
(Gemeente gaat staan)
Aanvangslied: Psalm 63: 1, 3
Stilte
Bemoediging:
V:
Wij verwachten onze hulp van God
A:
BRON VAN LIEFDE, LICHT EN LEVEN
V:
Eindeloos Zijn trouw
A:
AMEN
Groet:
V:
Vrede en genade voor ons allen
A:
van God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Drempelgebed:
V:
Eeuwige God, wij die U nooit hebben gezien
A:
zie ons hier staan
V:
Wij die van U hebben gehoord
A:
hoor Gij ons aan.
V:
Uw Naam is dat Gij mensen helpt
A:
wees onze hulp
V:
en dat Gij alles hebt gemaakt
A:
maak alles nieuw
V:
en dat Gij ons bij name kent
A:
leer ons U kennen
V:
die Bron van leven wordt genoemd
A:
doe ons weer leven
V:
die hebt gezegd : Ik zal er zijn
A:
wees hier aanwezig. Amen
(Gemeente gaat zitten)
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De kinderen gaan naar de nevendienst.
Tijdens het aansteken van de kaars zingen wij: Lied 285
Meditatieve tekst (Bernard van Clairvaux)
Gezongen en gesproken Kyrie en Gloria:
- Lied 281: 1, 2, 5
- Gebed
- Lied 281: 6, 10

RONDOM HET WOORD
Thema van de dienst en iets over slavernij
Zingen: Lied 322 verzen 1, 2, 3
1e Lezing: Deuteronomium 24 verzen 17 t/m 22
17
U moet de rechten van vreemdelingen en wezen eerbiedigen; van
weduwen mag u het overkleed niet in pand nemen. 18Bedenk dat u zelf
slaaf bent geweest in Egypte totdat de HEER, uw God, u heeft bevrijd.
Daarom gebied ik u zo te handelen.
19
Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof vergeet, mag u
niet teruggaan om die op te halen. Laat hem achter voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. De HEER, uw God, zal u erom zegenen in
alles wat u onderneemt. 20En wanneer u bij de olijvenoogst tegen de
takken slaat, mag u achteraf niet nagaan of u wel alles hebt. De rest is
voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. 21En wanneer u bij de
wijnoogst druiven plukt, mag u niet alles nog eens nalopen. De rest is
voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. 22Bedenk dat u zelf slaaf
bent geweest in Egypte. Daarom gebied ik u zo te handelen.
2e Lezing: Romeinen 8 verzen 14 t/m 17
14
Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van
God. 15U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst
te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om
hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 16De Geest zelf verzekert
onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 17En nu we zijn kinderen zijn, zijn
we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn
wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen
delen in Gods luister.
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Zingen: Lied 611 verzen 1, 2, 3
Evangelielezing: Mattheüs 20 verzen 1 t/m 16
1
Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij
het ochtendgloren op uit trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. 2Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3Drie uur later trok hij
er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag
staan, 4zei hij ook tegen hen: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard,
de betaling zal rechtvaardig zijn.” 5En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde
als tevoren. 6Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg
ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: “Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?” 7“Niemand wilde ons in
dienst nemen,” antwoordden ze. Hij zei hun: “Gaan jullie ook maar naar
de wijngaard.”8Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: “Roep de arbeiders bij je en betaal hun
het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten.”
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En zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voren en kregen
ieder een denarie. 10En toen zij die als eersten waren gekomen naar
voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij
kregen ieder die ene denarie. 11Toen ze die in handen hadden, gingen
ze bij de landheer hun beklag doen: 12“Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de
brandende zon de hele dag hebben volgehouden.” 13Hij gaf een van hen
ten antwoord: “Beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je
hebt toch ingestemd met het loon van één denarie? 14Neem dan aan
wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. 15Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het
kwaad bloed dat ik goed ben?” 16Zo zullen de laatsten de eersten zijn en
de eersten de laatsten.’
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Tijdens het orgelspel na de preek wordt het voorbedenboek door de
diaken naar voren gebracht
Zingen: Lied 886 eerst in het Nederlands en dan in het Engels
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GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden (met acclamatie 367f)
Stil gebed
Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd;
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel als ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. Amen
(De kinderen komen terug uit de nevendienst,
samen met de kinderen uit de crèche)
Vanuit de kindernevendienst
Kinderlied: Diep, diep, diep als de zee
Diep, diep, diep als de zee.
Hoog, hoog, hoog als de lucht.
Wijd, wijd, wijd
als het water blauw.
Is Jezus' liefde voor jou en mij.
‘t Is net zo diep, diep,
diep als de zee.
Hoog, hoog, hoog als de lucht.
Wijd, wijd, wijd
als het water blauw.
Is Jezus' liefde voor jou.
Tekst & Muziek: John Hallett
Collecte:

1. voor het werk van de diakenen
2. voor het werk van de kerkrentmeesters
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(Gemeente gaat staan)
Slotlied: Lied 425
Zending en zegen
A:

Orgelspel
****************

Wanneer u meer wilt weten over deze gemeente, kunt u in de hal het
nieuwste kerkblad en de wijkfolder meenemen. Als u het op prijs stelt en
uw naam en adres doorgeeft aan de ouderling van dienst of aan het
pastoraal centrum, ontvangt u snel een (kennismakings)bezoek.
Wees welkom om elkaar na de dienst te ontmoeten bij een kop koffie of thee. Voor de kinderen is er limonade.

Telefoonnummer pastoraal centrum: (070) 3278413
Als u een keer met een predikant of iemand anders van de kerk wilt
spreken, belt u dan dit nummer voor een afspraak. U krijgt pastoraal
coördinator Annemieke Hartman aan de lijn als u belt tijdens de spreekuren op dinsdag, woensdag en donderdag, van 9.00 tot 10.00 uur.
Voor dringende zaken is dit nummer altijd bereikbaar!

De volgende ochtenddienst in de Kruisheuvelkerk is op 20 januari om
10.00 uur. Voorganger is dan ds. Rob van Essen te Delft.
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Kijk ook eens op onze website: www.pgleidschendam.nl
Denkt u aan de bloemenbus en de zendingsbus bij de uitgang?
De opbrengst van de zendingsbus is voor het jaarproject van de ZWOcommissie

voor de komende week
Di 15 januari 14.00 uur Kruisheuvelkerk Kaarten maken
Di 15 januari 20.00 uur Kruisheuvelkerk Christelijke meditatie
Wo 16 januari 10.00 uur Binnenhof Spelletjes 60+
Wo 16 januari 10.00 uur Binnenhof Teken- en schildergroep
Wo 16 januari 10.00 uur De Haard Vrouw en Geloofochtend
Wo 16 januari 12.30 uur Dorpskerk Open kerk/Buurtbieb/Jur. spreekuur
Do 17 januari Dorpskerk Oud papier
Do 17 januari 20.00 uur Kruisheuvelkerk Repetitie Leidschendams Kerkkoor
Vr 18 januari 20.00 uur Kruisheuvelkerk Repetitie musical Maria
Mazzel Kids Praise
Zondag 20 januari is er weer Mazzel KidsPraise in de Kruisheuvelkerk van
16.00-17.00 uur. Het nieuwe jaar beginnen we fris met het thema: ‘Een nieuwe
start’. We gaan allemaal leuke liedjes zingen, met gebaren en dansjes en de
toffe Mazzelband begeleidt ons. We doen een spel jongens tegen de meiden,
er is een talent van de dag en het verhaal gaat over Zacheüs die een nieuwe
start maakt in zijn leven. Nieuwsgierig? Kom een keer kijken!
Info: www.mazzelkidspraise.nl Mail: mazzelkids@outlook.com Tel: 06 38 13
98 03 Facebook pagina ‘Mazzel Kids Praise’.
Zaterdag 2 februari: Zin-nig Café: Monnikenwerk
Op veler verzoek komt er een vervolg op het café over Trappisten. Een gezellige én leerzame avond in de Kruisheuvelkerk op zaterdag 2 februari om 20.30
uur (de kerk is vanaf 20.00 uur open). Ebo Roek en Fulco de Vries Bouwstra
vertellen over het leven van monniken in hun kloosters, waarom ze bieren
brouwen en wat dat bier zo speciaal maakt. Daarnaast gaan we natuurlijk ook
proeven van de verschillende bieren en genieten van bijpassende hapjes.
Deelname kost 10 euro. Aanmelden kan tot en met zondag 27 januari bij Fulco
de Vries Bouwstra of Ebo Roek. Let op: meteen contant betalen i.v.m. van
tevoren te maken kosten!
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