ORDE VAN DIENST
zondag 16 december 2018
3e advent
in de Wingerd te Krimpen aan den IJssel
zondag ‘Gaudete’;
Voorganger: ds. Corinne Groenendijk
‘’ Verheugt u’
orgel : Marc Schippers
Ter inleiding: Deze zondag midden in advent heeft een speciaal karakter. Door het
paars van de voorbereidingstijd heen schemert al het wit van het feest. In een wereld
van dreiging en kwaad schemert iets van het licht van het nieuwe begin.
We nemen een kijkje in een van de profetenboeken. Sefanja ziet hoe Jeruzalem in
zijn tijd in de ban van andere goden is. Hij voorziet dat er een dag zal komen waarop
God weer midden tussen zijn volk zal zijn. Mensen komen tevoorschijn uit hun
schuilplaatsen. Het is feest en tussen de puinhopen wordt gedanst. Johannes de
Doper, die gaat in het spoor van de profeten, spreekt de mensen ernstig toe, maar
bereidt daarmee wel de weg voor de feestelijke boodschap van de komst van Jezus.
Bij de bloemschikking:
We zien op de adventszondagen een vijfpuntige ster van wilgentakken. Deze wordt
iedere week meer verlicht, zodat het met kerst een bron van licht zal zijn. De
ondergrond is paars, de kleur van advent en van ingetogenheid.
3e advent: Ik geloof in vrijheid.
Op een paarse ondergrond staat een ster, waarvan drie punten verlicht zijn. Ook ziet u
een kleine roze doek, het licht breekt door. In de schikking ziet u Strelitzia's met gras
dat uitwaaierd. Deze verbeelden vogels en de vrijheid.
INTREDE
Muziek

Org/Pia. :

orgel-of pianospel

welkom

O

:

Woord van welkom en mededelingen

G

:

lied 466 (mel.): 1, 2 en 3

We gaan staan.

1.O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
2. O kom, Gij wortel Isai,
verlos ons van de tyrannie,
van alle goden dezer eeuw,

o Herder, sla de boze leeuw.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
3.O kom, o kom, Gij Oriënt,
en maak uw licht alom bekend;
verjaag de nacht van nood en dood,
wij groeten reeds uw morgenrood.
Wees blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

We gaan zitten.
Aansteken adventskaarsen
stil gebed
groet

V
G

:
:

De vrede van de HEER is met u allen
EN ZIJN GENADE IS MET U.

Bemoediging en
drempelgebed

V
G
V

:

G

:

Onze hulp is de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hier zijn we, God, uw kinderen. Het is donker om ons heen.
We hebben uw licht nodig. Wijs ons een weg, God.
Laat ons tekenen van hoop zien in donkere tijden. Amen

:
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psalm van de zondag

G

:

lied 85: 1 en 3

kyrie

V

:

smeekgebed

getemperd kyrie

G

:

lied 463: 1, 4, 6, 7 en 8

DE SCHRIFTEN, GELEZEN EN GEZONGEN EN UITGELEGD
gebed van de zondag:

V

:

gesprek

V

:

Gesprek met de
kinderen

De kinderen gaan naar de nevenruimten, waar gecollecteerd wordt voor het project.
profeten

V

:

Sefanja 3: 14-20

lied

G

:

lied 176: 1, 2 en 3

evangelie

L

:

Lukas 3: 7-18

lied

G

:

lied 158a: 1 en 3

uitleg

V

:

Verkondiging

lied

G

:

lied 454: 1, 2, 3 en 4

inzameling vd gaven

D

:

Toelichting collectedoelen. De gaven zijn bestemd voor:
1. diaconie 2. kerk

muziek

O

:

orgel- of pianomuziek

gebeden

V+D
G

:
:

Voorbeden … zo bidden wij:

DIENST VAN HET DELEN

afgesloten door:
lied 368a Kom, Heer, en wacht niet langer.
stil gebed
Onze Vader (oecumenische tekst)

ZENDING EN ZEGEN
Ouders die dat willen kunnen hun kinderen ophalen uit de crèche. Hierna gaan we staan.
slotlied

G

:

lied 550

uitzending

V
G

:
:

Zegen
AMEN

muziek

Org

:

orgel- of pianospel

Bij de uitgang ligt de zondagsbrief. Neemt u een exemplaar mee?
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