Voorzang: 'God, schenk ons de kracht’ (Nieuw Liedboek PKN 418)
1. God, schenk ons de kracht / dicht bij u te blijven,
dan zal ons geen macht / uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen / lachen en geween.

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT
Liturgie voor de dienst van 15 januari 2017

Tweede zondag na Epifanië
“De wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid
zijn door Jezus Christus gekomen”
Johannes 1:17
Dienst in het kader van ‘Participatie – Lidmaatschap – Financiën’

Wij hebben deze schat in aarden kruiken
De EBG, dat ben ik!
Voorzang: ‘Kon na kerki mi pikin’ (Aria 44)
1. Kon na kerki, mi pikin, yere Gadotori.
Sondu pori sil’ èn skin, Yeises meki wi kon krin,
so a leri, sori. Kon na kerki, mi pikin, Yere Gadotori.
2. Kon na skoro, mi pikin, leri san di fiti.
Nanga spèldre yu bigin, dan yu leri leisi krin,
èn fu singi switi. Kon na skoro, mi pikin, leri san di fiti.
3. Ma vooral mi begi yu, kon na Yeises esi.
Libi-brede yu sa si, libi-watra En de gi,
nanga furu blesi. Kon na Yeises, mi pikin, teki furu blesi.

2. Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen:
zegen drijft ons heen / naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer / naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer.

Orgelspel
Samenzang: 'Harten een om God te prijzen’ (EBGN 268)
1. Harten, één om God te prijzen, zoekt nu saam bij Jezus rust.
Laat uw liefdevlammen rijzen / tot Hem, onze hoop en lust.
Hij het Hoofd en wij de leden, Hij het Licht, wij wederschijn,
Hij de Meester en wij broeders, die in Hem geheiligd zijn.
2. Kon mi sisa, kon mi brada, fu wi meki wan ferbond,
fu wi libi gi wi Masra, disi ben ferlusu wi.
Efu lobi kon mankeri, alasani tan so flaw;
feti esi fu un leri / reti bradalobi now.
3. Liefde, die ons hebt geboden / in der liefde dienst te staan,
wek Gij onder ons de doden, blaas het stervend leven aan.
Laat de liefdevlammen rijzen / daar, waar 't dood en duister scheen;
zij het, om Gods naam te prijzen, één voor allen, allen één.

Begroeting en dagteksten, Inleiding dienst
Samenzang: ‘Komt laat ons blij zijn allen saam’ (EBGN 252)
1. Komt, laat ons blij zijn allen saam, van harte prijzen ’s Heren naam.
Lof zij God Vader, Zoon en Geest, die onze hulp steeds is geweest.

2. God zag in zijn barmhartigheid / op ons in onze needrigheid.
Zelf kwam Hij uit zijn hemels Rijk / op aarde, aan de mens gelijk.

L:

Niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus
Christus zelf. Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen
de bouwers; als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de
wachter zijn ronde.

3. O Heer, wiens almacht alles kan, maak voor uw Koninkrijk ruim
baan. Maak mensen tot uw dienst bereid, dat zij ons voorgaan in de
strijd.

(De gemeente gaat zitten)

(De gemeente staat op)

L:

L:

Gebed omontferming

G:
L:
G:

Brs:

Zrs:

G:

Wij zij hier bijeen in de naam van de Vader, die ons zijn rijkdom
gegeven heeft tot gebruik voor een ieder.
In de naam van Jezus, zijn Zoon, onze Broeder, die ons
geroepen heeft zijn leerlingen en zijn volgelingen te zijn.
In de naam van de Heilige Geest, die ons als zusters en
broeders de wereld instuurt om van Gods liefde te getuigen
met woord en daad.
Amen.
Gezegend zij God, die ons in Christus, met talrijke geestelijke
zegeningen heeft gezegend, ja met hemelse schatten.
Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse machten. Hoe
kostbaar de plaatsen waar zusters en broeders in uw naam
samen komen!
Van verlangen smacht mijn ziel naar de nabijheid van de Heer.
Mijn hart en mijn lijf roepen om gemeenschap in de levende
God.
Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze
haar jongen neerlegt, mensen vinden geborgenheid in uw Kerk
overal ter wereld en ook in deze gemeente.
Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij U loven.

Samenzang: ‘God heeft zijn kerk gegrondvest’ (EBGN 283)
1. God heeft zijn Kerk gegrondvest op Christus, zijnen Zoon,
haar Hem tot bruid geschonken als zijn verworven loon.
Hij kwam voor haar op aarde en kocht haar met zijn bloed.
Sinds blijft Hij haar bewaren als onvervreemdbaar goed.

Wij danken en vragen om ontferming.

Samenzang: ‘Voorwaar het is te wagen’ (EBGN 340)
1. De liefde zal ons leiden, ons toebereiden
en met de ogen duiden op werk dat wacht.
Zij schenkt geduld in lijden, tot de arbeid kracht.
Zo mogen we ons verblijden en na dit strijden
de rust bij God verbeiden, ons toegedacht.
Gebed omontferming
Samenzang: ‘Voorwaar het is te wagen’ (EBGN 340)
2. Voorwaar, het is te wagen in onze dagen,
te werken zonder klagen, in liefde sterk.
Wij willen arbeid vragen in ‘s Heren Kerk;
niet onder ‘t ambt versagen en niet vertragen,
maar onze stenen dragen op ‘t steigerwerk.
L:

G:

God, de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie
schenkt de HEER, zijn weldaden weigert Hij niet aan wie
onbevangen op weg gaan.
God en Heiland van heel de wereld, gelukkig de mensen, die op
U vertrouwen.

Samenzang: ‘Looft God getroost met zingen’ (EBGN 253)
1. Laat ons de Here prijzen, die zoveel liefde heeft
en zich door gunstbewijzen aan ons te kennen geeft.
Hij zal ons steeds doen wand’len in liefde en enigheid
en vriend’lijk met ons hand’len hier en in eeuwigheid.

Felicitaties en lied voor de jarigen

De kinderen gaan naar de kinderkerk

Refrein: Aan Uw zij, dicht nabij, aan Uw zij dicht nabij;
alles, alles wil ik lijden, mag ’k slechts wand’len aan Uw zij.

Samenzang: ‘Heer, Gij zijt mijn eeuwig erfdeel’ (JdH 125)
1. Heer, Gij zijt mijn eeuwig erfdeel, meer dan ’t leven zijt Gij mij.
Laat mij op mijn pelgrimsreize / altijd wand'len aan Uw zij.

Schriftlezing: Exodus 25:1-9
Samenzang: Lied: ‘O God hoe heerlijk is uw heil’ge woning (EBGN 256)
1. O God, hoe heerlijk is uw heilge woning;
hoe begeerlijk is uw dienst, o Koning!
Here, U zij lof en ere!
2. Mi sil’de angri, krei fu Yu, mi Gado!
Tangi, tangi, puru mi pikado!
Opo Yu an’ na mi tapu!
3. Daar straalt uw luister verre boven 't zonlicht;
breekt het duister voor wie op uw heillicht
wachten, en uw wil betrachten.

Gebed - Preekdialoog - Orgelspel
Samenzang: ‘Komt, verbreidt de majesteit’ (EBGN 263)
1. Komt, verbreidt de majesteit en heerlijkheid van 't Hoofd der Kerk.
Hij, de Heer, verwacht die eer / van ons als zijner handen werk.
Dankbare gehoorzaamheid / maakt zijn volk tot dienst bereid.
Dit is op zijn glorietroon / Zijn triomf en erekroon.
2. Gij ons Hoofd, hebt zelf geloofd / al gaande door dit aardse land.
O verblijd nu en altijd / ons met de zegen van uw hand.
Gij allen zijt onze kracht; Sion, als zijn Heilandsmacht
van u week, dit is gewis, al uw licht werd duisternis.

2. Heer, ik vraag geen aardse schatten, ’k vraag geen eer of
heerschappij; wat ik bid, het is genade, om te wand’len aan Uw zij.

Toelichting campagne ‘de EBG, dat ben ik!’
Mededelingen en aankondiging offerande.
Samenzang tijdens offerande: ‘Jezus, ga ons voor’ (EBGN 490)
1. Jezus, ga ons voor / deze wereld door,
en U volgend op uw schreden / gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand / naar het Vaderland.
2. Jesus, na wi sei / waka dei fu dei!
èn wi no sa tan na baka, na Yu baka wi sa waka.
Tyari wi na an' / te na Kanaän!
3. Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen / achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt, is het rechte pad.
4. Efu tesi kon, wi no mu’ fadon!
Ogri dei wi mu frudragi / sondro knôru sondro kragi!
Diya na fonfon; yanda bro sa kon!

5. Krimpt ons angstig hart / onder eigen smart,
moet het met de ander lijden, Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht / dat ons troost en richt.
6. Diya Yu mu tan / wi bun Tiriman!
Efu maka de na pasi, dresi wi na switi fasi!
Te na Yu wi kon, teki wi nang' bun!

Dankgebed en voorbede, gezamenlijk Onze Vader
L:

Samen noemen we de schatten van onze gemeente, laat ons
bidden.

(De verschillende leeftijdsgroepen van onze gemeente spreken een
gebed uit)
L:
G:

Samen danken we God en bidden om zijn kracht tot
verandering:
Heer, wij danken U!
Op veel verschillende manieren beleven we gemeenschap
en broeder- en zusterliefde in onze gemeente.
We bidden om de innerlijke en uiterlijke kracht,
om onze activiteiten voor jong en oud te blijven organiseren.
We bidden om de middelen, om dit te kunnen blijven doen,
om onze schatten in fysieke en geestelijke zin te onderhouden.
We bidden om bereidheid, om gul te geven, in liefde en in geld.
U schonk ons gul uw liefde, maak ons hart daar ook toe bereid.
U hebt ons veel toevertrouwd,
help ons die verantwoordelijkheid te dragen.

Samenzang: ‘God, schenk ons de kracht’ (Nieuw Liedboek PKN 418)
1. God, schenk ons de kracht / dicht bij u te blijven,
dan zal ons geen macht / uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen / lachen en geween.
2. Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen:
zegen drijft ons heen / naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer / naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer.

Zegen
Samenzang: ‘God, schenk ons de kracht’ (Nieuw Liedboek PKN 418)
3. Vrede, vrede laat / Gij in onze handen,
dat wij die aIs zaad / dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede / ons hart .rusten mag.
4. God, schenk ons de kracht / dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht / uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen / lachen en geween.

Een gezegende week!
STILTE
L
Wij bidden het gebed, dat Jezus ons geleerd heeft en dat ons
met alle gelovigen verbindt:

