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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTREDE
MUZIEK
WELKOM
l.
V
0

Woord van welkom en mededelingen
woorden bij 4de advent
aansteken van de adventskaarsen

allen gaan staan
INTOCHTSLIED
l.
Lied 444:1,2,4,5 Nu daagt het in het oosten
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

PSALM VAN DE ZONDAG
l
Psalm 132: 1,2,3, 5,10 Gedenk aan David en zijn eed.
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.
Lied 439:1,3 Verwacht de komst des Heren
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

2 Samuel 7 : 4 t/m 16

ANTWOORDPSALM of LIED
l.
Lied 440:1,4 Ga, stillen in den lande
TWEEDE LEZING:
v

Lucas 1:26 t/m 38

ACCLAMATIE: .
voorgander en gemeente spreken de Acclamatie uit Liedboek 339a U komt de lof toe
.
g.
U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE,
O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.
UITLEG
v.
Verkondiging
Muziek

LIED
l

Lied 442:1,2 Op U mijn Heiland blijf ik hopen.

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 367 e Heer onze God wij bidden U verhoor ons.
Stil gebed
g.

Oecumenisch 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
Lied 482;1,3 Er is uit ’s werelds duistere wolken.
UITZENDING
v.
Zegen
g.
Amen
Na de zegen gaan we zitten luisteren we naar lied 425 Vervuld van uw zegen
l:

lied 425

MUZIEK
Wij wensen u een goede zondag

