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----------------------------------------------------------------------------------------------------------INTREDE
MUZIEK
WELKOM
l.
Woord van welkom en mededelingen
v.
aansteken van de adventskaarsen
1e kaars door voorganger
Tussen waken tussen dromen
Gaat een lichtje voor ons aan.
Tussen waken, tussen dromen,
Komt het heil der wereld aan
Licht ijst ons de vrede aan
Wijst de weg om langs te gaan
2e kaars door voorganger
Nog een lichtje, al het tweede
Brengt ons verder op de weg.
Nog een lichtje, al het tweede,
Haalt het donker van ons weg
Vred’ en recht komt nu nabij
De gebondene wordt vrij
3e kaars door voorganger
Wie kan zien, ziet nog een lichtje
Voor alle mensen is er hoop.
Wie kan zien, ziet nog een lichtje,
Straks dan keert het lot zijn loop.
De Messias wordt verwacht
Al een licht in donk’re nacht
allen gaan staan
INTOCHTSLIED
l.
Psalm 85 vers 1 en 3
allen gaan zitten
STIL GEBED
GROET
v.
De HEER zal bij u zijn!

g.

De HEER zal u bewaren!

BEMOEDIGING
v.
Onze hulp is de naam van de HEER
g.
die hemel en aarde gemaakt heeft!
DREMPELGEBED
v.
Gij, die er voor ons zijt en ons elkaar gegeven hebt.
Schep ons een hart
g.
doorzichtig en onverdeeld,
v.
geef ons een geest
g.
vast en moedig,
v.
wek onze ziel
g.
dat ze leven gaat,
v.
dat wij gaan op de weg die de mensenzoon voor ons uitgaat
in de tijd, de eeuwigheid.
g.
Breng ons terecht, o God
v.
breng ons thuis en doe ons wonen in uw zegen.
g.
Amen
of:specifiek gericht op het aansteken van de kaars/kaarsen
v.
v.
amen
PSALM VAN DE ZONDAG
l
461 vers 1, 2, 3 en 4
KYRIE
v.
Smeekgebed
v.
g.
v.
g.
v.
g.

Heer, ontferm U
Heer, ontferm U
Christus, ontferm U
Christus, ontferm U
Heer, ontferm U
Heer, ontferm U.

GLORIALIED
l.
450 vers 1,2 en 3
GEBED VAN DE ZONDAG
v.
Laat ons bidden
… dit uur en alle dagen van ons leven.
g.
Amen.
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD
EERSTE LEZING:
v
Jesaja 65 vers 17 - 25
ANTWOORDLIED
l.
766 vers 1 en 3
TWEEDE LEZING:
V
Johannes 3 vers 22 - 30

l

LIED

528 vers 1,2,3,4,5

UITLEG
v.
Verkondiging
Muziek
LIED
l

452 vers 1 en 2

GAVEN EN GEBEDEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
v
Oproep tot geven
De inzameling van de gaven is na de dienst.
DANK en VOORBEDEN
v.
Gebedsintenties, steeds eindigend met
… zo bidden wij:
g.
Lied 367e Heer, onze God, wij bidden U , verhoor ons
Stil gebed
g.

Oecomenisch Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

ZENDING EN ZEGEN
Allen gaan staan.
SLOTLIED
l
447 vers 1,2,3
UITZENDING
v.
Zegen
g.
Amen
MUZIEK
Wij wensen u een goede zondag

