Doopsgezinde Gemeente Alkmaar
Zondag 9 januari 2022

Thema: Eer bewijzen
voorganger:
organist:
lid van dienst:

Zr. Hilda Wouwenaar
Marion Kroon
Br. Anne de Jong

Om iedereen de gelegenheid te geven zich voor te bereiden op de dienst,
vragen wij u vriendelijk in stilte plaats te nemen
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Muziek
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaars

Stilte

Bemoediging
Zingen: Juich voor de koning van de Joden (NLB 526, 1)
we gaan zitten

Inleiding op de dienst
Lezing: Mattheüs 2 : 1 – 12
Zingen: De wijzen, de wijzen (NLB 520, 1, 2, 3, 4, 5 en 6)
Overdenking
Stilte

Muziek
2

Gebeden (dankgebed, voorbeden, stilgebed)
Onze Vader.
Geliefde, onze God, Schepper van alles:
Uw naam hooggehouden, Uw domein uitgebreid.
Uw wijsheid ons tot gids, Uw weg ons tot het pad,
Uw wil volbracht, altijd, overal,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons het brood
dat we vandaag nodig hebben,
het manna van Uw belofte,
de smaak van Uw morgen.
Zoals we hen vrijlaten
die bij ons een schild hebben,
vergeef zo ons de schulden,
dat wat we anderen misdeden.
Vervul ons met moed
op het moment dat we getest worden.
Behoed ons voor beproevingen
die te zwaar zijn om te dragen.
Bevrijd ons uit de greep
van de machten die ons binden.
Want van U is de goedheid waarin het kwaad oplost.
Van U is de vreugde die klinkt door de pijn heen.
Van U is het leven dat de dood verslindt.
Van U is de glorie, het licht dat alles verandert,
de overwinning van de liefde,
in tijd en eeuwigheid, eeuw na eeuw.
Moge het zo zijn.
Amen.
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Zingen: Ik mag hier aan uw kribbe staan (NLB 475, 1 en 2)
Slotwoorden zegen
Doven van de kaars
Muziek
Collectes bij de uitgang voor:
• Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar,
NL81INGB0651258502 (rode collectezak)
• Het werk van onze eigen gemeente (blauwe collectezak)

activiteiten komende week:
Ma 10/01
09.30 uur
Commissie Onderhoud Gebouwen,
Mennozaal
Di 11/01
14.00 uur
Kring Bergen / Schoorl / Heerhugowaard
Wo 12/01 10.30 uur
Waardse Leeskring

dienst komende zondag:
10.00 uur, voorganger ds. J. Kubacki

www.doopsgezind-alkmaar.nl
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