ORDE VAN DE DIENST
zondag 23 december 2018
in de Wingerd te Krimpen aan den IJssel
4e advent
Voorganger: ds. Ed de Bruin
Orgel :
Marco Kalkman
Ter inleiding:
Vandaag een overbekende tekst uit Micha over een leider van Israël, die geboren zal worden in Bethlehem en die de
Israëlieten zal terugbrengen uit ballingschap en vrede brengt. Woorden van troost voor de tijd van en na de verwoesting
van Jeruzalem (587 voor Chr). Ze staan in grote tegenstelling met de woorden in de eerste hoofdstukken van Micha,
waarin het een en al dreigende woorden is, zonder troost.
Mogen wij ons deze hoopvolle woorden zomaar toe-eigenen, zonder de harde woorden eerst te horen? Zouden de
striemende woorden van de eerste hoofdstukken niet veel beter passen voor onze tijd? Hoe vrij zijn we om te “winkelen” in
het aanbod van woorden? Ik vind het lastige vragen. Ik wens u een wat lastige, maar ook hoopvolle dienst toe.
Ed de Bruin.
Bij de bloemschikking: Ik geloof in dit kind.
Op een paarse ondergrond ziet u een ster waarvan vier punten verlicht zijn. In de schikking ziet u twee bladeren als handen
met daarop een kleine schikking. We mogen dit kind waarin wij geloven ontvangen.
INTREDE
Muziek

Org/Pia. :

orgel-of pianospel

welkom

O
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Woord van welkom en mededelingen
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Lied 437:1,2,3 (staande)

groet

V
G

:
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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

psalm van de zondag

G

:

Lied 145:5

kyrie

V

:

Smeekgebed

kyrielied

G

:

Lied 463:1,5,6,7,8

We gaan zitten.
Aansteken adventskaarsen
stil gebed

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

V

…..in wat Hij met ons doet. G: Amen.

gesprek met de kinderen

V

Gesprek

De kinderen gaan naar de nevenruimten, waar gecollecteerd wordt voor het project.
Aansteken van de kaars en binnenbrengen van de bijbel.
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profeten

L:

Micha 5:1-4a ….en hij brengt vrede

lied

G:

Lied 447

evangelie

V:

Lukas 1:39-45

lied

G

Gezang 125: 1 (Liedboek voor de Kerken)
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

uitleg

V

Verkondiging

lied

G

Lied 473

inzameling vd gaven

D

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

muziek

O

Orgel- of pianomuziek

gebeden

V+D

Voorbeden … zo bidden wij:

G:

steeds afgesloten door:
Lied 368a Kom, Heer, en wacht niet langer.

DIENST VAN HET DELEN

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 445:1,3

uitzending

V
G:
Org:

Zegen
AMEN
orgel- of pianospel

muziek

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