Zondag 6 januari 2019, 9.30 uur
Viering van Driekoningen
voor Groot en Klein
dienst is voorbereid i.s.m. de kindernevendienst
m.m.v. enkele jongeren en de verbeeldingsgroep

OM TE BEGINNEN
Orgelspel
Woord van welkom
Stilte waarin Casper de kaarsen op de tafel aansteekt en de kaars van
Kerst met licht van de Paaskaars
Iedereen gaat staan
Aanvangslied
Lied 288 (2x) Goedemorgen, welkom allemaal
Bemoediging en drempelgebed
v:
Onze helper is de Heer
allen: SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE
v:
Heer, U bent bij ons
als het licht is en als het donker wordt,
als we blij zijn en als we verdriet hebben,
als we gezond zijn en als we ziek zijn geworden,
als we het goede doen en als we fouten maken.
allen: HEER, U BENT BIJ ONS
DAARVOOR DANKEN WIJ U.
AMEN.
Gezongen gebed om ontferming Lied 299j: 1 en 2
Glorialied (uit Taizé) 2 keer
Gloria, gloria in excelsis Deo
Gloria, gloria
Alleluia, alleluia
Groet
v:
g:

Vrede voor jullie allen!
VREDE OOK VOOR JOU!

Gebed van de zondag
Zingen
‘Wat een sterren’
Refrein:
Wat een sterren, wat een sterren!
Als je heel lang kijkt,
dan lijken het er steeds maar meer.
Wat een sterren, wat een sterren!
Als je heel lang kijkt,
dan kun je niet meer tellen.
En je nek doet zeer

1 Ik zie er eentje twinkelen
daar boven die kameel.
Ik zie er honderd stralen
oh, het zijn er toch zoveel Refrein
2 Ik zie er eentje twinkelen
daar boven het paleis.
Hij lijkt wel te bewegen,
ik wil mee met hem op reis. Refrein

-23 Ik zie er eentje twinkelen
veel groter dan de rest.
Wij wonen in het oosten,
dus dan moeten wij naar west
Refrein
De kinderen komen naar voren en gaan op de eerste twee rijen stoelen zitten.
UIT DE BIJBEL
Het verhaal van de wijzen uit het Oosten – verteld, uitgebeeld en
gezongen met tussendoor telkens een vers van Lied 520 ‘De wijzen’
Gedicht ‘In de stal’ (Uit Bijbelverhalen voor groot en klein ‘Het begon met
licht’ van Gerrie Huiberts en Anne Westerduin)
1 daar ben je dan, dan baby’tje
je ligt zo zacht te slapen
je ruikt een beetje naar de stal
naar koeienmest en schapen

2 ik kan je echt niet vinden
in een prachtig mooi paleis
dat weet ik van de wijzen
die verdwaalden op hun reis

3 jij lijkt niet op een koning
met macht en met geweld
jij hoort het meest bij mensen
zonder huis en zonder geld

4 dag baby’tje van Davids stam
dag kind, je lijkt op hem
je hoort hier op het vrije veld
in de stal van Bethlehem.

Zang
‘We Three Kings’ door Anne Merel, Kim en Rosalie, refrein 1 e
keer door solisten, volgende keren door allen
1. solozang
We three kings of Orient are
Bearing gifts we traverse afar
Field and fountain, moor and
mountain
Following yonder star

Vertaling (Solveig van Beuzekom /
Titia Lindeboom)
1 Wij, drie koningen, komen van ver,
volgen met geschenken de ster.
Berg, ravijnen, moeras, woestijnen
doorkruisten wij tot zo ver.

REFREIN (1e keer voorzang, 2e keer
allen)
O Star of wonder, star of night
Star with royal beauty bright
Westward leading, still proceeding
Guide us to thy Perfect Light

REFREIN
O, ster die schittert in de nacht;
koninklijke sterrenpracht,
blijf ons leiden. breng ons bij dit
kind, waarop de wereld wacht.

2. solozang
Born a King on Bethlehem's plain
Gold I bring to crown Him again
King forever, ceasing never
Over us all to reign
REFREIN (allen)

2 Koning Gods van Bethlehem,
goud om te kronen breng ik hem.
Eeuwig zal hij ons regeren.
Volkeren, hoort zijn stem!
REFREIN

-33 solozang
Frankincense to offer have I
Incense owns a Deity nigh
Prayer and praising, all men raising
Worship Him, God most high
REFREIN (allen)

3 Wierook, zuivere offering
stijgt omhoog als loutering.
Kind der hemelen, brengt
de aarde in verwondering.
REFREIN

4. solozang
Myrrh is mine, its bitter perfume
Breathes of life of gathering gloom
Sorrowing, sighing, bleeding, dying
Sealed in the stone-cold tomb
REFREIN (allen)

4 Dat parfum van mirre geeft kracht,
adem aan ’t leven in duist’re nacht.
’t Licht der sterre, schijnt van verre,
straalt in de ziel die nacht.
REFREIN

5. solozang
Glorious now behold Him arise
King and God and Sacrifice
Alleluia, Alleluia
Earth to heav’n replies
REFREIN (allen)

5 Volg de sterre allen te saam,
kniel eerbiedig in Gods naam.
hemelen, zing het Halleluja.
Aarde, bejubel zijn naam!
REFREIN

De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Overweging met hierin de lezing van Jesaja 60:1-6
Orgel(voor)spel
Zingen

Lied 515: 1 en 2 voorzang; 3 en 4 allen; 5 voorzang; 6 en 7 allen

GAVEN EN GEBEDEN
Diaconale en pastorale mededelingen
Gedachtenis van een overledene met Lied 961 (staand)
Inzameling van de gaven
1ste rondgang:
het werk van de diaconie
2de rondgang:
de voortgang van het kerkelijk leven in Zwolle
Tijdens de collecte kunnen ouders hun kind ophalen uit de oppas.
De kinderen komen met lichtjes terug uit de kindernevendienst.
We zingen hierbij (melodie ‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht’)
Kijk eens naar je kaarsje, dat kleine licht,
Tovert als een wonder zon op je gezicht.
Tovert in je ogen sterretjes van goud.
’t Is het licht van God, die van kind’ren houdt.
(herhalen)
Gebeden
Dankgebed en voorbede met telkens zingen van Lied 367k
Stil gebed
Zingen Lied 1006 ‘Onze Vader in de hemel’

-4GEZEGEND OP WEG
Slotlied

Lied 423: 1, 2, 3 ‘Nu wij uiteengaan’

Zending en zegen

Uitgangscollecte voor de Wijkkas
Aan het begin van een nieuw kalenderjaar zijn we dankbaar voor al het
kerkenwerk dat verricht wordt. Voor en achter de schermen zijn veel mensen
actief of weten zich betrokken. De wijkkas draagt eraan bij dat het gemeenteleven
het hele jaar door mag groeien en bloeien, ook in de winter! Uw bijdrage hieraan
is dan ook heel welkom!
MEDEDELINGEN ADVENTSKERK ZWOLLE ZUID 6 JANUARI 2019
ZONDAG 6 JANUARI 2019 DRIEKONINGEN
09:30 uur
Voorganger
ds. Nelleke Eygenraam
Ouderlingen Henk-Jan Kamphuis / Jan Duenk
Diaken
Geert Endeman
Organist
Jeroen van der Scheer
Koster
Marten Wignand
10:00 uur
IJSSELBOLDER Viering
16:30 uur
GROTE of SINT MICHAËLSKERK Michaëlsviering – Vesper
Vanaf 6 januari, Driekoningen, krijgen de vieringen klank en kleur in de
intieme ruimte van het Hoogkoor, vanwege de verbouw van de kerk die enige
maanden zal duren. Van Driekoningen tot Pasen toe lezen we in elke viering
uit het Johannesevangelie.
Liturgen
Els Rademaker-Vos en Robert Kanning
ZONDAG 13 JANUARI 2019
09:30 uur
Voorganger
ds. Hans Tissink
16:30 uur
GROTE of SINT MICHAËLSKERK Taizé-viering
1.
Pastorale mededelingen
Meeleven
Op internet worden geen namen enadressen vermeld.
2.

BLOEMENGROET
Op internet worden geen namen enadressen vermeld.

3.
ZONDAG 6 JANUARI INTERRELIGIEUZE VREDESVIERING
Vanuit de kerngroep SLAG Zwolle (Samen Leven Anders Geloven) wordt op de
eerste zondag van het nieuwe jaar weer de interreligieuze vredesviering
georganiseerd; op 6 januari om 19:00 (vanavond) in de Ulu moskee
(Gombertstraat 340). Dit jaar is de viering weer in de moskee. De drie
Abrahamitische godsdiensten (jodendom, christendom en islam) zoeken elkaar op
in hun viering van vrede. Dit jaar is het thema 'pelgrimage'. Er is gelegenheid om
elkaar te ontmoeten en om met elkaar in gesprek te gaan.

-54.
GEEF JE BUREN EEN GEZICHT: BIJBEL & KORAN
In de Bijbel en de Koran gaat het vaak over dezelfde personen. Dit jaar zal
ds. Jan Post Hospers ons meenemen in de verhalen rond Jezus die in de Koran Isa
wordt genoemd.
Data: donderdag 10 en 17 januari 2018 om 20.00 uur in SIO.
Opgave: via aanmeldingsformulier of e-mail naar raad_vent@adventskerk.nl
5.
ONTMOETINGSHUIS MODERNE DEVOTIE
Het Ontmoetingshuis komt in het nieuwe jaar bijeen op dinsdagavond 8 januari
om 18.30 uur in de consistorie van de Grote Kerk (kleine ingang aan de
fonteinzijde). Het thema is dit keer: Mode, soberheid, milieu en Moderne Devotie.
Spreekster is Anne Marie van der Veen. Zij woont in Zwolle en is ambtelijk
kleermaker.
We beginnen met een warme maaltijd om 18.30 uur. Rond 21.00 uur eindigt de
bijeenkomst. De kosten bedragen €7,50. Zie de website voor verdere informatie
en aanmelding: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. Voor vragen kunt u
terecht bij ds. Hans Tissink (hanstissink@kpnmail.nl). Van harte welkom.
6.
GEZELLIG SAMEN ETEN ZATERDAG 19 JANUARI 2019 OM 18:00 UUR
De Diaconale Raad nodigt gemeenteleden, die “niet alleen willen eten” van harte
uit voor een “gezellig samen eten” op zaterdag 19 januari 2019 om 18:00 uur in
SIO, Thorbeckelaan 2, Zwolle. U kunt zich (voor maandag 14 januari 2019)
aanmelden bij één van de diakenen, per mail bij annaoldenkamp@home.nl en per
telefoon: 038 4661645. Vervoer kan geregeld worden. De Diaconale Raad
7.
DIACONALE MARKT OP ZONDAG 27 JANUARI 2019
Zondag 27 januari 2019 is er na de dienst weer een Diaconale Markt in zaal 2. Wij
nodigen gemeenteleden van harte uit om het diaconale doel, waar u zich bij
betrokken voelt, te presenteren tijdens de Diaconale Markt en aandacht te vragen
voor het werk van de betreffende organisatie.
Let wel: Het is NIET de bedoeling om tijdens de Diaconale Markt actief fondsen te
werven. U kunt zich aanmelden voor deze Diaconale Markt via email:
diaconieadventskerkzz@gmail.com. Graag een korte beschrijving van uw diaconale
doel toevoegen bij uw opgave.
8.
Voortgang Heilige Huisjes
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle (AK)heeft een
besluit genomen over het project Heilige Huisjes. Achterin de kerk is een
schriftelijke mededeling van Maarten Westerduin, de voorzitter AK, te vinden.
De complete besluittekst en achtergronden kunt u vinden op
www.heiligehuisjeszwolle.nl
9.
Liturgisch bloemschikken op 17 januari 2019
We gaan liturgisch bloemschikken op donderdag 17 januari om 19:30 uur in SIO.
Thema is de levensloop van een vrouw uit de bijbel. Uitleg krijgt u mee. Opgave
Anneke Scholten, ascholten61@gmail.com of via Vorming en Toerusting.

-610.
HULP GEVRAAGD!!
Wegens wegvallen van hulp ben ik op zoek naar enkele vrijwilligers die in goed
overleg wekelijks en bij toerbeurt mij willen halen en brengen vanaf
Democratenlaan 149 naar het therapiebad van de Hogeschool Windesheim op
vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur ( vrijdag 25 januari is nog open ). Mijn rolstoel is
inklapbaar. Daarnaast gaat het om hulp bij aan/uikleden en douchen na afloop.
Meer informatie of aanmelden jp.dejong88@gmail.com
11.
Gemeentebijeenkomst zondag 3 februari 2019
De kerkenraad heeft ingestemd met een gemeentebijeenkomst op
zondag 3 februari 2019 na de ochtenddienst. Tijdens deze bijeenkomst komen
twee onderwerpen aan de orde.

Waar staan we nu na Heilige Huisjes in het traject van samenwerken met de
Oosterkerk?

Evaluatie van KerkTV.
De kerkenraad bereidt een en ander voor in de vergadering van 28 januari 2019.
We streven ernaar om daarna stukken te hebben die tevoren zijn op te vragen,
zodat mensen zich kunnen inlezen. Nadere mededelingen hoe en waar deze
stukken dan te verkrijgen zijn, worden in januari tijdig bekend gemaakt.
12.
HETVAKANTIEBUREAU.
Ook voor 2019 vragen wij u attent te zijn op de aanbiedingen van
Hetvakantiebureau. Deze zijn bedoeld voor mensen met en zonder zorgbehoefte.
Bijv. senioren, visueel en verstandelijk beperkten, eenoudergezinnen etc.
Uitgangspunt is een open protestants christelijk karakter: iedereen ongeacht
religie is welkom. Er zijn voldoende (gediplomeerde)
vrijwilligers/verpleegkundigen aanwezig, zodat uw benodigde dagelijkse zorg
tijdens uw vakantie kan worden voortgezet.
Voor info: anne.feima@kpnplanet.nl of 038 4 656 128 /06 466 76 396

