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Jezus in de synagoge te Nazareth

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

VOORBEREIDING
Inleiding op de dienst
Zingen (staande): LB 793 ‘Bron van liefde, licht en leven’
Stilte
Bemoediging en drempelgebed
V.
Onze hulp is in de naam van de Heer
A.
die hemel en aarde gemaakt heeft.
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.
Zingen: LB 133: 1 en 3 ‘Zie toch hoe goed, hoe lief’lijk is ’t dat zonen’
(hierna weer zitten)
Kyrië-gebed om ontferming voor de nood van de wereld;
Zingen: LB 547a ‘Laten wij dan bidden’
2x Zanggroep, 2x allen, 2x canon (in tweeën)
Richtlijn voor het leven:
De vinger die je uitsteekt,
de dingen die je zegt,
gedachten die je koestert,
de zaak waarvoor je vecht,
de bloemen die je uitdeelt,
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Lezen gedicht ‘De wereld ademt op’
de blik op je gezicht,
't bepaalt wat je teweegbrengt:
het duister of het licht.
En de wereld ademt op
als je laat wat overbodig is.

En de wereld ademt op
als je doet wat nodig is.
Het mailtje op de website,
de koffie die je drinkt ,
het ene glaasje minder,
het liedje dat je zingt,
de giro die je uitschrijft,
't persoonlijke gedicht,
't bepaalt waar je naar toe gaat:
het duister of het licht.
En de wereld ademt op
als je laat wat overbodig is.
En de wereld ademt op
als je doet wat nodig is.

De toegewijde aandacht,
't vertrouwen dat je geeft,
de eenvoud van je handelen,
het voelen dat je leeft,
het trilt in heel de kosmos;
jouw daad als tegenwicht
geeft net die andere wending:
het duister of het licht.
En de wereld ademt op
als je laat wat overbodig is.
En de wereld ademt op
als je doet wat nodig is.

Zingen: LB 422 ‘Laat de woorden die we hoorden’
DIENST VAN HET WOORD
Gezongen gebed voor de Bijbellezingen: LB 324 ‘Wat vrolijk over U
geschreven staat’ Zanggroep zingt couplet 1
De kinderen gaan naar de Kindernevendienst
Tijdens het aansteken van de lantaarn zingen wij LB 290 ‘Licht van Pasen’
Bijbellezingen:

Jesaja 61: 1-3; 10,11
Lucas 4: 14-24

Acclamatie: LB 339c ‘U komt de lof toe’, in wisselzang
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Zingen: LB 973 ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’
Zanggroep zingt couplet 2

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden: Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader
(Tijdens de Voorbeden kunt u een kaarsje aansteken, terwijl we zingen: ‘Als
alles duister is’ LB 598; u kunt dan ook iets in het Voorbedenboek schrijven.)
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Collecten:

1. Voor het werk van de diakenen
2. Voor het werk van de Kerkrentmeesters

Kinderen komen terug uit de Kindernevendienst
Slotlied: ‘Ga nu heen in vrede’

Uitzending en zegen
door allen afgesloten met:

Orgelspel
Na de dienst is er gelegenheid om nog even na te praten, bij een kopje
koffie of glas limonade.
Als u wilt reageren op deze dienst en/of de preek, mailt u dan naar de
voorganger: ds.haitjema@pgleidschendam.nl
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Telefoonnummer pastoraat (ook Jongerenpastoraat!) (070) 327 84 13.

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/Juridisch
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
www.pgleidschendam.nl
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
38139803 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 ivm van
tevoren te maken kosten!

5

