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Sprakeloos
Voorganger: Maurits de Ridder
Organist: Marcel den Dulk

Welkom
Aansteken van de kaars
Zingen: Lied 437 : 1 en 2
Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer,
daal, Heiland, uit uw hemel neer.
Ruk open, rijt ze uit het slot,
de hemeldeuren, Zoon van God.
Dauw, hemelen, schenk u maatloos uit,
daal, Heer, als dauw op dorstig kruid.
Gij wolken, breek in regens neer,
regen de Heiland, Israëls Heer.
Stilte

INKEER

(we gaan staan)
Groet
V: De Heer zij met u,
G: ook met u zij de Heer
Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
Drempelgebed
Zingen: Lied 25 : 1
Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.

Voorlezen: Lied 25 : 2

Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen Ge uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
‘k blijf U al den dag verwachten
(we gaan zitten)
Kyriëgebed
Zingen: Adventlied 463 : 1 en 2
Licht in onze ogen, redder uit de nacht,
geldt uw mededogen nog wie U verwacht?
Als der mensen trooster roepen wij U aan:
noem de namelozen met een nieuwe naam!
Voorlezen: Adventlied 463 : 6, 7 en 8

Kyrie eleison, dat Gij u erbarmt,
onze kille koude met uw licht verwarmt!
Christe eleison, nog is niet verstomd
ons verlangend roepen dat Gij spoedig komt!
Kyrie eleison, wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen wacht niet langer meer!
HET WOORD

Gebed om de Geest
Lezen: Jesaja 52 : 7 - 10
Zingen: Lied 749 : 1
‘Op, waak op!’ zo klinkt het luide.
Wat wil dit roepen toch beduiden,
gij torenwachters van de tijd?
‘Middernacht is aangebroken,
zijn uwe lampen wel ontstoken,
gij maagden, die de Heer verbeidt?
Gij slapenden, ontwaak,
de bruidegom genaakt!
Halleluja,
nu opgestaan!
Het feest breekt aan;
gij moet Hem ijlings tegengaan.’
Lezen: Lucas 1 : 5 – 25
Verkondiging
Orgelspel
Zingen: Lied 463 : 1
Licht in onze ogen, redder uit de nacht,
geldt uw mededogen nog wie U verwacht?
Voorlezen: Lied 463 : 2, 4 en 8

Als der mensen trooster roepen wij U aan:
noem de namelozen met een nieuwe naam!
Bloesem in de winter, roze dageraad,
wees ons teken dat de zon verschijnen gaat!

Kyrie eleison, wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen wacht niet langer meer!
INTERMEZZO
Mededelingen
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, 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
(we gaan staan)
Zingen: Slotlied: 444 : 1 en 4
Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
z.o.z.

De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ‘t eeuwig licht
Heenzending en zegen
G: Amen (3x gezongen)
Collecte:
Bij de uitgang staan twee collectebussen.
De eerste collecte (bus1) is bestemd voor de Diaconie,
de tweede collecte (bus 2) voor Moldavië (Kerk IN Actie)
Of u kunt uw gaven overmaken op de rekening van de
diaconie:
NL20 RABO 0306 9856 83 o.v.v. Collecte 28 november

Voor het thuis volgen of na afloop bekijken/beluisteren van
de dienst kunt u terecht op onze website:
www.pkntrefpunt.nl, respectievelijk onder de rubrieken
'Actueel' en 'Kerkdiensten in beeld en geluid'

