Maartenskerk
Zondag 8 december 2019
2e Advent
orde van dienst

Muziek
Als het klokje luidt worden we stil
Welkom
De tweede Adventskaars wordt aangestoken
Wij zingen Lied 433: 1 t/m 5 Kom tot ons
-we gaan staanBemoediging
Onze hulp is de naam van de Eeuwige
Die is, Die was en Die komt.
Groet
Die Heer zij met u
Ook met u zij de Heer!
Wij zingen ons intochtslied Psalm 72: 2 en 6
-we gaan zittenGebed om ontferming
Wij zingen (advents)lied Lied 463: 6 t/m 8 Kyrie Eleison
Gebed bij de opening van de schrift
Met de kinderen: Adventsproject VOLG DE STER
We zingen het projectlied (melodie Noël, Noël
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De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezing: Ruth 4: 11 t/m 22
Wij zingen Lied 445: 1 De nacht is haast ten einde
Lezing: Lucas 1: 39 t/m 45
Wij zingen Lied 441: 1, 2, 6, 10 Hoe zal ik U ontvangen, in wisselzang:
1 allen, 2 vrouwen, 6 mannen, 10 allen
Verkondiging
Stilte
Wij zingen Lied: Gezang 144: 1, 4, 7 Dansen wil mijn hart (LvdK)
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4 Komt dan haastig toegelopen!
Hier wordt heel
't heil uw deel,
zie, de poort staat open!
Hij is liefde, Hij is leven;
niet meer ver
straalt de ster,
die u licht zal geven.

7 Staat gij daar met lege handen,
hier zendt geen
u weer heen
in uw schuld en schande.
Want in Hem schenkt God ons allen
's hemels schat,
't schoonste wat
ons ten deel kan vallen.

Mededelingen en collecten
(de kinderen komen terug uit de kindernevendienst)
Gebeden
Gebedsacclamatie Lied 368a ‘Kom, Heer, en wacht niet langer’
Onze Vader
Tijdens het voorspel van het slotlied kunnen de jongsten uit de crèche opgehaald
worden.

Wij zingen als slotlied Lied 452: 1 t/m 3 Als tussen licht en donker
Zending en Zegen
Amen
Na deze viering is er koffie en thee in het koor van de kerk. Van harte uitgenodigd.
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