Zondag 16 december 2018
3e zondag van Advent
orde van dienst

God in ons midden

Orgelspel
(als het klokje luidt worden we stil)
Welkom
De 3e Adventskaars wordt aangestoken
Wij zingen staande Lied 463: 1, 4 en 5
Bemoediging
Onze hulp is de naam van de Eeuwige
Die is, Die was, Die komt.
Groet
Die Heer zij met u
Ook met u zij de Heer!
(wij gaan zitten)
Lezing: Filippenzen 4: 4-7
Wij zingen Psalm 85: 3 en 4
Gebed
Inleiding op de lezingen
Wij zingen het projectlied 1, 2 en 3:

2.

Vliegensvlug brengt hij die boodschap,
hoop voor mensen in de knel.
Hij wijst ons de goede richting
als hij zijn verhaal vertelt:
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3.

Van een kind dat is geboren,
God met ons, dat is zijn naam;
het verbindt wat is gebroken,
kind dat mee op weg zal gaan.

Met de kinderen
Nu gaan de kinderen naar de kindernevendienst
Lezing: Jesaja 35: 1-7
Wij zingen Lied 605: 1, 2 en 3
Lezing: Mattheus 11: 2-6
Wij zingen Lied 605: 4 en 5
Verkondiging
Stilte
Wij zingen Lied 608
Mededelingen en collecten
(de kinderen komen terug uit de kindernevendienst)
De Tafelviering
Nodiging
Wij zingen Lied 439: 1
Voorbede

Tafelgebed:
Lévende God,
ter wille van Uw Naam ‘Ik zal er zijn’
waarmee U zich verbonden hebt
met alle naamloze kleinen
en mensen roept zoals Johannes
om wegbereider te zijn voor ware vrede,
Uw vrede voor heel de schepping.
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Gij die gezegd hebt ‘Ik zal er zijn’,
Met recht en reden, o God,
spreken wij onze lofzegging uit,
hier en nu, overal en altijd,
omdat Gij ons met kleurrijke woorden
van uw profeten en evangelisten
het zicht hebt geboden op een wereld,
beschenen door het licht van uw heil:
de aarde vol van waarheid en vrede,
de hemel waaruit gerechtigheid neerziet.
Zo hebt U in ons verloren bestaan
grote verwachtingen gewekt:
troost voor degenen die treuren,
genezing voor degenen die lijden,
ontferming, genade en vergeving
voor allen die zich tot U keren.
Gerechtigheid voor wie zich nu verontrecht weten.
Daarom o God, met Sion op haar wachtpost,
uitziende naar de grote verlossing;
met Maria, die opgetogen
van haar verwachting getuigd heeft;
met Elisabeth en Zacharias,
verwonderd over de weg die U met hen ging;
en met allen die Israëls vertroosting
hebben verwacht en bezongen,
zingen wij:
Lied 304
Door Jezus Christus noemen wij Uw Naam:
beeld en gelijkenis is Hij
van Uw schitterende toekomst voor ons.
Met invoelende woorden van erkenning
en rake gebaren van vrede
richtte Hij gevallenen op.
Hij bleef verguisden nabij.
Het uur van de grote beproeving
doorstond hij ten einde toe.
En in de nacht voor zijn eenzame dood
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zag Hij nog om naar zijn vrienden
en gaf hun een teken van leven,
tastbaar voedsel voor onderweg.
Hij nam een brood en brak het
en deelde het uit met de woorden:
‘Neem dit en eet, dit is mijn lichaam,
teken van vergeving van zonden.
Doet dit tot mijn gedachtenis.’
Ook nam Hij de beker en zijn handen
en deelde die rond met de woorden:
‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed,
tot vergeving in een nieuw verbond.
Doet dit tot mijn gedachtenis’.
Geest van God, adem van leven,
beziel ons en leer ons onderscheiden
tussen waarheid en leugen.
O God, bespoedig de dag
dat Uw macht zich zal tonen:
Dat Gij de redder zult zijn
van de naamlozen en gewonden.
U gedenkt wie Uw Naam hooghoudt
en getuigt van uw vrede met alle heiligen samen,
zodat onze liederen klinken
over heel deze aarde vrij en vrolijk zingend
van uw bevrijdende levensmacht
die woestijnen doet bloeien.

Onze Vader
Vredegroet
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Delen van brood en wijn
(ondertussen zingen of neuriën we:
Eat this bread

Jesus Christ, bread of life, those who come to you will not hunger.
Jesus Christ, risen Lord, those who trust in you will not thirst.
(vertaling:
Eet dit brood, drink deze beker, kom tot Hem en je zult niet hongerig zijn.
Eet dit brood, drink deze beker, vertrouw op Hem en je zult niet dorstig zijn.
Jezus Christus, levend brood, zij die tot U komen zullen geen honger hebben.
Jezus Christus, opgestane Heer, zij die vertrouwen op U zullen geen dorst hebben.)

en Lied 103e
Dankgebed
Staande zingen wij als slotlied Lied 435: 1, 2 en 3
(tijdens het voorspel van dit lied kunnen de jongsten uit de crèche gehaald
worden)
Zending:
Wij bevelen elkaar in de hoede van God onze Vader
dat wij vanhier mogen gaan als gezegende mensen
dat wij ons gewonnen geven aan het Licht van God
dat de duisternis ons niet in zijn greep krijgt
Zegen
Amen

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in het koor van de kerk
met koffie en thee.
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Aan deze dienst werkten (o.a.) mee:
ds. Teun Kruijswijk Jansen
Jon de Gier (ouderling)
Dianne Rietveld (diaken)
Jannie Andel (lector)
Emma van Wijk (kaars en duif)
Pieter Jan van der Vliet (kindernevendienst)
Marijke van Balen (crèche)
Arjan Veen (muziek)
Marianne Boer, Henny van Holland, Gina Pander en Wilma van Weelden
(verzorging van de Maaltijd)
Rob en Victor van Weelden (kosterij)
Victor van Weelden (beamteam)
Leo van Halem (afbeelding)
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