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Hartelijk welkom in De Wingerd
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTREDE
MUZIEK
WELKOM
v
Woord van welkom en mededelingen
allen gaan staan
INTOCHTSLIED
z.
Lied 473: 1, 2 en 3 .Er is een roos ontloken
allen gaan zitten
STIL GEBED
BEMOEDIGING
v.
Onze hulp is de naam van de HEER
v.
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.
gv
Breng ons terecht, o God
v.
breng ons thuis en doe ons wonen in uw zegen.
g
Amen

PSALM VAN DE ZONDAG
z.
Psalm 98: 1, 3 en 4
KYRIE
v.
Smeekgebed 3 x
v.
v.

Heer, ontferm U
Christus, ontferm U

GLORIALIED
z.
Liedbord 3: Klein Magnificat (melodie 486 Midden in de Winternacht)
Grote goedheid, God ben jij, Midden onder mensen
Want je maakt de armen vrij, En vervult hun wensen
Langzaam, zeker komt jouw tijd, Alle wegen omgeleid
Wie vooraan wou staan, Zal dan achtergaan
En voortaan, bovenaan, zal de arme leven, en de toon aangeven
Stap voor stap en voet bij stuk, zul jij verder komen
Tot de aarde met geluk vol begint te stromen
Langzaam, zeker komt jouw tijd, Alle wegen omgeleid
Wie vooraan wou staan, Zal dan achtergaan
En voortaan, bovenaan, zal de arme leven, en de toon aangeven
Groot zal zijn het klein verhaal van de allerminsten
Dood zal zijn de koopmanstaal van profijt en winsten
Langzaam, zeker, komt jouw tijd, Alle wegen omgeleid
Wie vooraan wou staan, Zal dan achtergaan
En voortaan, bovenaan, zal de arme leven, en de toon aangeven
GEBED VAN DE ZONDAG
v.
Laat ons bidden
… dit uur en alle dagen van ons leven.
v
Amen.
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD

EERSTE LEZING:
v.
Matteus 2 :1- 15
ANTWOORDLIED
z.
Lied 500: 1, 3, 4 en 5
TWEEDE LEZING:
v.
Jesaja 61: 10, 62 : 3
LIED
z.
Liedbord 5 Stille Nacht ( tekst Stef Bos)
Stille Nacht, Heilige Nacht, Ooit voorspeld en toch onverwacht
Lang geleden en ver hier vandaan, In een stal in het licht van de maan
En een ster aan de hemel, die daar voor altijd bleef staan
Kleine Prins, Godenkind, dat altijd weer de weerstand vindt
Tegen de stroom in en tegen de wet, langs een mooie en moeilijke weg
Dwars door het donker en mist, altijd op zoek naar het Licht
Stille Nacht, Heilige Nacht, Wat ook komt en wat er ook wacht
Oorlog en vrede en liefde en haat, dat wat zal blijven en dat wat vergaat
Er is altijd een licht dat weer schijnt, tot aan het eind van de tijd
UITLEG
v.
Verkondiging
Muziek

LIED
z.
Lied 804 : 1, 2 De Heer heeft naar mij omgezien
GAVEN EN GEBEDEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
v
Oproep tot geven
ste
1 collecte : Gevangenispastoraat 2de collecte: Kerk.
DANK en VOORBEDEN
v.
Gebedsintenties, steeds eindigend met
… zo bidden wij:
z

lied 367d Kyrie eleison
Stil gebed

v

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
v
Lied 416:1, 2, 3 en 4
UITZENDING
v.
Zegenbede
v
Amen
MUZIEK

Wij wensen u een goede zondag

