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ORDE VAN DIENST
OM TE BEGINNEN
Muziek Nun komm der heiden Heiland (BWV 659) - J.S. Bach (16851750)
Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart
voorbereiden op de dienst.
Welkom – door de ouderling van dienst (o)
We gaan staan Zingen lied 63; 1 ‘Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat´
Bemoediging
o: Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft,
o: Die trouw blijft tot in eeuwigheid
a: en niet loslaat het werk van Zijn handen.
Gebed van toenadering besloten met
o: Vernieuw ons naar het beeld van Christus
a: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn
en U mogen liefhebben en dienen
met al onze krachten.
Amen.
Zingen lied 63; 3 ‘Wanneer ik wakend in de nacht´
Groet - door de voorganger
v: De vrede van de Heer is met u!
a: ZIJN VREDE IS OOK MET U.
v: Wenst elkaar de vrede.
We gaan zitten
Kyriegebed
Glorialied 438; 1 en 4 ‘God lof! Nu is gekomen’

RONDOM HET WOORD
Gebed tot de Geest
Schriftlezingen door de lector
Eerste lezing Micha 7: 1 – 7
Luisterlied ‘Licht voor alle volken’ (Nederland zingt)
Licht voor alle volken,
God, laat heel de aarde,
zon van mijn bestaan,
Zien hoe Christus puur,
kom, breek door de wolken,
Als een schat bewaarde:
streel mij, raak mij aan.
Stralend vreugdevuur
Daarin zal ik lopen,
heel de lange dag,
tot, de hemel open,
ik naar binnen mag.

Om U te omhelzen,
Vader van het licht,
zon, hoe onvoorstelbaar,
glanst Uw aangezicht

Tweede lezing Lucas 21: 25 – 36
Zingen lied 440; 1 en 3 ‘Ga stillen in den lande’
Woorden bij het WOORD
Meditatief orgelspel Nun komm der heiden Heiland - Lüneburger
Orgeltabulatuur (17e eeuw)
Luisterlied 286; 1, 2 en 3
Waar de mensen dwalen in het donker,
draai je om en zie het nieuwe licht,
zie het licht dat God ons gaf in Jezus,
zie de mens die ieder mens verlicht
refrein: Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met
blijdschap,
er is licht dat alles overwint.
refrein

Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.
refrein

GEBEDEN EN GAVEN
Dankzegging en voorbede
Stil gebed,
Onze Vader
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst
- Kerk en diaconie
- KIA Werelddiaconaat: Kinderen in Moldavië
In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun
ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in
alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in
bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen
hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel
kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle
manier met elkaar om kun gaan: een ervaring die ze de rest van hun
leven meenemen.
GEZEGEND VERDER
(We gaan staan) Zingen slotlied 444; 1, 2 en 5 ‘Nu daagt het in het
oosten’
Zending en zegen beantwoord met lied 431c
Muziek Nun komm der heiden Heiland (BWV 661) - J.S. Bach (16851750)

_____________________
Mededeling
De bloemengroeten gaan naar
(Bathmen) Mini Vermeulen, Veldkamplaan, Hennie van Schooten,
Britspad 1, Joop Faber, Dijkhuis en Wim Pakkert, Oude Molenweg 1a

