Zondag 30 december 2018
Zondag na Kerst
orde van dienst

Orgelspel
Welkom
Muzikaal moment
-Gemeente gaat staanBemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
En niet laat gaan het werk van zijn handen

2 Maar hoe zou ik U ontmoeten?
Ik ben koud en arm en naakt;
loom heeft mij de nacht gemaakt;
't leger bindt mijn trage voeten.
't Wakker hart hoort uw geklop,
maar ik geef mijn rust niet op.

Moment van stilte
Groet
De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer!
Wij zingen als aanvangslied Psalm 90: 1, 3 en 8
Gebed van toenadering
Wij zingen Lied 518:1 en 4
Leefregel

3 Christus van zo ver gekomen,
wist, hoe Hij u vinden zou.
Geef u over aan zijn trouw;
klopt Hij nog, verwin uw schromen.
Schoon gij aarzelt, Hij houdt aan,
Hij zoekt bij u in te gaan.
4 Hield uw deur zijn komen tegen,
eenmaal wordt zijn kloppen stil.
Wie Hem dan weer vinden wil,
moet Hem zoeken langs de wegen,
dolend in een duisternis,
waar geen spoor te vinden is.

Wij zingen Lied 518: 5 en 6
Gebed bij de opening van de Schrift
Kindermoment
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezingen: Jesaja 25: 6-9
Openbaring 3: 14-22
Wij zingen Lied: 513
Verkondiging
Verstillend moment

5 Aan de deur der wereldtijden
klopt nog eens de Bruidegom:
op, ontwaakt, de nacht is om!
Nu de zon, de langverbeide,
rijzen gaat, schort op uw kleed,
maakt u voor de dag gereed!
Mededelingen en collecten
(de kinderen komen terug uit de
kindernevendienst)
Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Wij zingen Gezang 295 (LvdK 1973)
De jongsten kunnen uit de crèche gehaald
worden
Wij zingen als slotlied Lied 418
Wegzending en Zegen
Amen

