Zondag 23 december 2018
4e zondag van Advent
orde van dienst

God in ons midden

Orgelspel
als het klokje luidt worden we stil
Welkom
De 4e Adventskaars wordt aangestoken
Wij zingen staande Lied 463: 1, 4, 5 en 8 ‘Licht in onze ogen’
Bemoediging
Onze hulp is de naam van de Heer
Die is, Die was, Die komt.
Groet
Wij mogen elkaar groeten
In de naam van God, de verborgene
Zichtbaar geworden in Jezus Messias
Inspirerend onder ons aanwezig in de Geest
Woorden uit Psalm 72 vrij
Wij zingen Psalm 72: 1 en 2
Gebed
Inleiding op de lezingen
Wij zingen met de kinderen het projectlied ‘Komt een duif gevlogen’
tekst: Andries Govaart, muziek: Christiaan Winter

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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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.
Moment met de kinderen, hierna gaan zij naar de kindernevendienst.
Lezing Micha 5: 1- 4a
Wij zingen Psalm 72: 4 en 6
Evangelielezing Lucas 1: 26-45
Wij zingen Lied 441: 1 en 10
Verkondiging
Stilte of muziek
Wij zingen Lied 460: 1, 5 en 6
Mededelingen en Collecten
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.
Gebeden
besloten met het Onze Vader
Tijdens het voorspel van het slotlied kunnen de jongsten uit de crèche
opgehaald worden.
Wij zingen staande als slotlied Lied 444
Zending en Zegen
Amen
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Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in het koor van de kerk
met koffie en thee.

Aan deze viering werkten mee:
Mw. drs. Joke de Zwaan, voorganger
Martha Marie Baakman, ouderling
Jos Sinninghe, diaken
Saskia Wiegeraad, lector
, kaars en duif
Bert Boer, organist
Conny Sonneveld, kindernevendienst
Hester van der Kaa, crèche
Tjeerd Rodenhuis, koster
Leo van Halem (afbeelding)
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