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ORDE VAN DIENST
OM TE BEGINNEN
Muziek Pastorale (deel 1 en 3) - J.S. Bach (1685-1750)
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 openingslied 454; 1 en 2 ‘De mensen die gaan in het duister´
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:
v: Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus
a: Opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn
en U mogen liefhebben en dienen
met al onze krachten.
Amen
Lied 454; 3 ‘De stok die hen sloeg is gebroken’ gespeeld door alleen
het orgel en de mensen lezen de woorden mee.
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 met lied 301e na elk: daarom roepen wij zingend tot U

RONDOM HET WOORD
Gebed tot de Geest
Schriftlezingen door de lector
1e lezing: Micha 5, 1-4a
zingen Psalm 80; 1 allen ‘O God van Jozef, leid ons verder’ 2 orgel
meelezen, ‘Wek op uw kracht en kom bevrijden’
2e lezing: Lucas 1, 57 – 80
Lied 456a; orgel speelt alleen 1 ‘Kwam van Godswege’, 3 ’Doper wat
liep je?’ en 5 gemeente zingt mee ‘Doper, wat moeten wij doen,
totdat Hij komt?’
Woorden bij het WOORD
Wat betekent het licht voor de wereld te zijn?
Muziek
Geloofsbelijdenis (staande)

GEBEDEN EN GAVEN

Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst
- Kerk en diaconie
- Bloemen voor zieken
Deze collecte is bestemd voor onze eigen diaconie, onderdeel
Bloemen voor zieken. Op zondagmorgen staan we stil bij diegenen
die in het ziekenhuis verblijven of verbleven, tobben met een
handicap of een chronische aandoening. Een beetje extra aandacht
zal deze mensen zeer zeker goed doen. Om dit werk mogelijk te
maken vragen wij uw financiële steun zodat wij hen het gevoel
kunnen geven er gewoon bij te horen.
Wij bevelen beide collectes van harte aan.
Dankzegging en voorbede
Stil gebed,
Besloten met het Onze Vader
GEZEGEND VERDER
(We gaan staan) Slotlied 601; 1 alleen het orgel ‘Licht dat ons
aanstoot in de morgen’ en 2 allen ‘Licht van mijn stad de
stedehouder’
Zegen uitmondend in door allen gezongen Amen
Muziek Nun komm der heiden Heiland (BWV661) - J.S. Bach (16851750)

We wensen u/ jullie een goede zondag toe!
________________________

Mededeling
De bloemengroet gaat naar
Andre Stoevenbeld, Holterweg 129, Oude Molen

