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De epifanie van de Messias
Schriftlezing Lukas 1: 5-17
in de Pauluskerk te Wezep

Liederen komen uit het Liedboek ’73 tenzij anders aangegeven
VOORBEREIDING
Voorafgaand aan de dienst zingen we:
Evangelische

Liedbundel nr. 406: 1, 2 en 4
Eens zal op de grote morgen,
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen,
als de rechter van ’t heelal.
Wie zal op die grote morgen,
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen,
vluchten voor die heerlijkheid.
Eens zal op de grote morgen,
blank en bruin worden vereend;
kleur of ras is niet belangrijk,
maar Gods gunst aan ons verleend.
Wie zal op die grote morgen,
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen,
vluchten voor die heerlijkheid

En

Gezang 125: 1, 2 en 4
O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
O kom, Gij wortel Isaï,
verlos ons van de tyrannie,
van alle goden dezer eeuw,
o Herder, sla de boze leeuw.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
O kom, Gij sleutel Davids, kom
en open ons het heiligdom;
dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

Welkom en mededelingen
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Aanvangslied Psalm 118: 9
Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's HEEREN naam.
Wij zeegnen u uit 's HEEREN woning,
wij zegenen u al tezaam
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Aanvangstekst Openbaringen 8: 3-5
3. En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat
bij het altaar ging staan, en hem werd veel reukwerk geschonken
om het te geven, met de gebeden van alle heiligen, op het
gouden altaar voor de troon.
4. En de rook van het reukwerk, mèt de gebeden der heiligen,
steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op.
5. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van
het altaar, en wierp (het vuur) op de aarde; en er kwamen
donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbeving.
Zingen

Gezang 124
1. Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
2. De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
3. Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten 't morgenrood.
4. De zonne, voor wier stralen
het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht
5. Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
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Woorden ten leven
Zingen
Gezang 118
1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor u open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil'ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o Zon van liefde, mijn gemoed!
2. Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Ik blijf op U in liefde staren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!
DIENST VAN HET WOORD
Gebed
Schriftlezingen Lukas 21: 25-28
25 Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de
sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het
gebulder en het geweld van de zee; 26 de mensen worden
onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren,
want de hemelse machten zullen wankelen. 27 Maar dan zullen ze
op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en
grote luister. 28 Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan
op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!’
en Lukas 1: 5-17
5 Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die
Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn
vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. 6 Beiden waren vrome en
gelovige mensen, die zich strikt aan alle geboden en wetten van
de Heer hielden. 7 Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was
onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd. 8 Toen de afdeling
van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te
vervullen, 9 werd er volgens het gebruik van de priesters geloot
en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op
te dragen in het heiligdom van de Heer. 10 De samengestroomde
menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht.
11 Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de
rechterkant van het reukofferaltaar stond. 12 Zacharias schrok
hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen.
13 Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je
gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je
moet hem Johannes noemen. 14 Vreugde en blijdschap zullen je
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ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte
verheugen. 15 Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn
en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld
worden met de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn
moeder is, 16 en hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer,
hun God, brengen. 17 Als bode zal hij voor God uit gaan met de
geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te
verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo
zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.’
Kinderen gaan naar nevendienst
Zingen Liedboek 2013: 464: 1 en 2
1. Een engel spreekt een priester aan.
Wil hij het goede nieuws verstaan?
Omdat hij niet geloven kan
wordt hij een sprakeloze man.
2. Soms staat de hemel op een kier:
een bode van de Heer komt hier
verrast ons met een blij bericht,
en zet de aarde in het licht!
Preek
Meditatief orgelspel
Zingen

Gezang 126
1.Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard, die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven vraagt toegang tot ons hart.
2. Bereid dan voor zijn voeten de weg die Hij zal gaan; wilt gij
uw Heer ontmoeten, zo maak voor Hem ruim baan. Hij komt,
bekeer u nu, verhoog de dalen, effen de hoogten die zich
heffen tussen uw Heer en u.
3. Een hart dat wacht in ootmoed is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken het heil, de Zoon van God.

DIENST VAN DE DANKZEGGING
Mededelingen uit de gemeente
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
4 van 5

Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen

De epifanie van de Messias

Kinderen komen terug uit de nevendienst;
gesprek over het adventsproject (door Bert-Jan Westerink) +
projectlied ‘Eeuwenlang geleden’
Zingen

Gezang 117: 1 en 2
1. Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
der wereld hoogst verlangen,
des harten heiligst goed?
Wil zelf uw fakkel dragen
in onze duisternis,
opdat wat U behage
ons klaar en zeker is.
2. Uw Sion strooit U palmen
en meien voor uw voet,
en ik breng U in psalmen
mijn jubelende groet.
Mijn hart zal openspringen
gelijk ontluikend groen,
ik wil uw naam lofzingen
zoveel mijn lied kan doen.

Zegen
Zingen

Gezang 117: 7
Nog eens zal Hij verschijnen
als richter van 't heelal,
die 't hoofd van al de zijnen
voor eeuwig kronen zal.
Nog is die dag verborgen,
wacht hem gelovig af,
terwijl de grote morgen
reeds schemert boven 't graf.
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