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ORDE VAN DIENST
OM TE BEGINNEN
Orgelspel
Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart
voorbereiden op de dienst
Welkom – door de ouderling van dienst (o)
Aansteken van de tafelkaarsen
(We gaan staan) Zingen openingslied 441; 1 ‘Hoe zal ik U
ontvangen’
Bemoediging en groet
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 vervolg openingslied 441; 2 ‘Heel Sion strooit haar palmen’
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)
Aansteken van de Vierde Adventskaars
Luisterlied 463 ‘Licht in onze ogen’ (Joy Wielkens – Petrus in het
land)
RONDOM HET WOORD
Gebed om opening

Begin kindernevendienst
Schriftlezingen– door de lector
1. Exodus 1: 15-21
2. Lucas 1; 39-45
Zingen lied 444 ‘Nu daagt het in het oosten’
Woorden, beeld en liederen bij het WOORD: Gloeiende hoop
1. Elisabet vertelt
Luisterlied 925: ‘Wek mijn zachtheid weer’ (Carmen Melissant –
Petrus in het land)
2. Kijken naar kerkraam Taizé
Luisterlied (cd) ‘Een helder licht’ (naar Gabriella’s Song, uit film:
‘As it is in heaven’)
Vanaf hier begint mijn verhaal,
Dit verhaal is met mij verweven
Het verlangen dat diep in mij
Mij mijn kracht weer gegeven heeft.
En dit is de weg die ik koos:
Mijn vertrouwen geeft mij weer leven,
Dat het licht in de mens niet dooft
Dat de vlam daardoor eeuwig leeft!
Geef de ruimte om te leven,
Geef een ander licht.
Dat ik leef in dit geheim,
Geef de ruimte om te leven,
Geef een ander helder licht!
Diep van binnen gloeit al de hoop
Diep van binnen brandt een verlangen
Naar wat mensen toch samen bindt
Naar een leven vol vuur en licht!
Geef de ruimte om te leven,
Geef een ander licht.
Dat ik leef in dit geheim,
Als de nacht de dag verlicht,

voel de kracht om voor te leven, zie mij, vuur mij aan …
dat ik leven kan met jou, dat ik mens kan zijn op aard.
Diep van binnen gloeit een helder licht!

3. Oud begroet jong
Zingen lied 464; 5 en 6 ‘Maria wordt verheugd begroet’
Einde kindernevendienst
GEBEDEN EN GAVEN
Diaconale mededeling – 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.

Dankgebed - voorbeden
Na elke intentie wordt een kaarsje aangestoken met het licht van
de Paaskaars, waarbij we zingen lied 458a ‘Zuivere vlam’
Stil gebed - Onze vader
GEZEGEND VERDER
We zingen (staande) het slotlied 442 ‘Op U mijn Heiland blijf ik
hopen’
Zegen uitmondend in door allen gezongen Amen
Muziek
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