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Het is vandaag Epifanie, het feest van de verschijning van de Heer. We vieren Driekoningen.

Voorganger de heer Henk Binnekamp, stagiair
Ouderling Ernst Lutgert
Diakenen Luuk Oosterhuis, Gerda Zwama en Hennie Kosse 
Organist Johan Gerkes
Koster Epko Haveman
AVO team Jacko Duker (presentatie) en Gerjan Peeneman (video)
Lezingen: Efesiërs 3: 1-12 en Mattheüs 2: 1-12
Liederen: Geef, Heer, de koning uwe rechten (Psalm 72: 1, 2, 3); Klein Gloria (NLB 195); Heer die mij ziet zoals 

ik ben (Psalm 139: 10); Psalm 72: 4, 5; Goedemorgen, welkom allemaal (NLB 288); Christus, uit God 
geboren (NLB 517: 1 en 2); Als een ster in lichte luister (NLB 501: 1, 2, 3); Gij die alle sterren houdt 
(NLB 919: 1, 3, 4); Slotlied: Psalm 72: 6, 7.

Collecten 1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; uitgang: onderhoud gebouwen

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar de heer en mevrouw Ploeg.

Oppasdienst voor kinderen van 0 – 4 jaar, verzorgd door Karin Zondervan en Rianne Hoekstra 
Nevendienst Yvonne Oosterhuis en Jasmijn Beekman

Bijbeltekst: Matteüs 2:1-12 Thema: Magiërs uit het Oosten bezoeken Jezus          
Drie vreemdelingen uit een ver land gaan op zoek naar de pasgeboren koning van de Joden. Ze 
nemen kostbare geschenken mee om Hem eer te bewijzen. Maar waar moeten ze zoeken? Ze 
vragen raad aan koning Herodes die voor het antwoord de priesters en schriftgeleerden 
raadpleegt. Zij weten het antwoord (Betlehem), maar gaan zelf niet op pad. Ze lijken niet blij met 
het feit dat de beloften van Gods profeten nu worden vervuld. Het geloof in Hem ontbreekt. De 
magiërs volgen Gods wegwijzer, de ster. Vreemdelingen aanbidden Jezus wel en getuigen van 
Hem, de leiders van Israël niet. Ook voor de terugreis wijst God hen de weg: niet via Jeruzalem, 
zodat zij koning Herodes niet de weg wijzen om Jezus te doden.

Koffiedrinken met Nieuwjaarswensen
Op deze eerste zondag in het nieuwe jaar 2020 wensen we elkaar een gezegend nieuwjaar. Daartoe is mooi de 
gelegenheid na afloop van de dienst. In de hal en de zalen aan de achterzijde wordt koffie, thee en fris geschonken.
Van harte aanbevolen!

Driekoningen-zegen
Na afloop van de dienst krijgen we allemaal een kaartje mee met daarop de bede ‘Christus zegene dit huis’. Een 
mooie oude traditie van de Nieuwjaarszegen op het Driekoningenfeest, die we, samen met de rk. Mariakerk aan de
Dr. Nassaulaan, dit jaar weer nieuw leven inblazen.

Volgende week zondag 12 januari
zijn er twee diensten.
’s Morgens om 10 uur een dienst met viering van het Heilig Avondmaal. Voorganger is ds. Ron Koopmans. De 
lezingen zijn Jesaja 25L 6-9 en Lucas 2: 41-52, de twaalfjarige Jezus in de tempel.



’s Avonds om 19 uur de jaarlijkse Johannes de Heer-zangdienst. Muzikale medewerking verlenen Annemargriet 
Hopman en Marnix Onrust op orgel en piano, en Mark Jan Veenstra trompet. Ds. Ron Koopmans spreekt de 
verbindende teksten uit en een korte overdenking

Gemeentegebed.
Dinsdag aanstaande komen we als gemeenteleden weer samen om te bidden voor onze Gemeente. We lezen eerst 
het gebed van Elia in 1 Koningen 19:3-5a. Na een korte inleiding en bespreking bidden we eerst voor de zieken, 
daarna voor gemeenteactiviteiten en diegenen die zich daarvoor inzetten. 
Van harte welkom: dinsdag 7 januari 2020 om 19.30 uur in een van de zalen van de Jozefkerk.

Jozefkoor op de middag
De Jozefkoorrepetities zijn voortaan op vrijdagmiddag. De eerstvolgende repetitie is as. vrijdag 10 januari om 
15.30 uur.

Activiteiten in de wijkgemeente
maandag 19.30 uur: Moderamen
dinsdag 19.30 uur: Diaconie
woensdag 13.30 uur: Middagpauzedienst Bethelkerk (dhr. F.H. Folkerts)
woensdag 20.00 uur: Thomaskring (bij Nienke en Marten, Weidebeemd 37)
donderdag 10.00 uur: Koffie-inloop
vrijdag 15.30 uur: Jozefkoor

Het omgekeerde leven

Door te geven, mag je ontvangen
Door te minderen, word je meer
Door los te laten, komt bevrijding
Door het is genoeg, geniet je weer.

Door klein te zijn, toon jij je grootheid
Door kwetsbaar te zijn, word je sterk
Door de minste te zijn, ben je de meeste
Door minder ik, word je veel meer wij.

Door de zwakte, ervaar je weer de kracht
Door gebrokenheid, ontstaat er heelheid
Door de duisternis, straalt juist het licht
Door de eenvoud, ontdek je de schoonheid.

Wonderlijk o God, het omgekeerde leven
Leert ons wat de essentie van Uw boodschap is
Door zo samen in en uit Uw liefde te leven
Verkrijgt het leven zijn werkelijke betekenis.

Gedicht voorgedragen tijdens kerstviering voor oudere gemeenteleden op 19 december


