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Orde van dienst
Zondag 29 december 2019

Aansteken van de kaarsen
de gemeente gaat staan
onder het zingen van de Introïtus worden de kaarsen aangestoken

10.00 uur

‘Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt,
zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen,
zo laat God, de Heer, gerechtigheid ontkiemen
en glorie voor het oog van alle volken.’

Introitus

Psalm 93: 1, 2 en 3

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed

Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben gezien,
zie ons hier staan.
Wij die van u hebben gehoord,
hoor Gij ons aan.
Uw naam is dat Gij mensen helpt,
wees onze hulp,
en dat Gij alles hebt gemaakt,
maak alles nieuw,
en dat Gij ons bij name kent,
leer ons U kennen,
die Bron van leven wordt genoemd,
doe ons weer leven,
die hebt gezegd: ik zal er zijn,
wees hier aanwezig.
Amen

Jesaja 61: 11
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de gemeente gaat zitten

Zingen

Psalm 93: 4

Smeekgebed
Kyrie en Gloria
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Lied 299 e I =voorganger, II =allen

Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van de zondag
Gesprek en Lied met de kinderen
Uitleg en Verkondiging
Orgelspel
Zingen

Lied 159 a

Dienst van Gebeden en Gaven
Diakonale en pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden
na iedere intentie: …... zo bidden wij
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Heer, on-ze God,

wij bid-den U, ver -hoor ons.

Stil gebed en Onze Vader
Collecten

Dienst van de Schriften
Schriftlezing

Jesaja 61:10-62:3

Zingen

Lied 176: 1, 2 en 6

Epistellezing

Galaten 3:23-29

Zingen

Lied 827

Evangelielezing

Lucas 2:33-40

1. Werk van de Diaconie

2. Kerk

tijdens de collecte komen de kinderen terug uit nevendienst en crèche
Gebed over de gaven
“De Heer zegene onze gaven en stelle ze in dienst van zijn Koninkrijk”. Amen
de gemeente gaat staan

Slotlied
Zending en zegen

Acclamatie
Orgelspel
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Lied 517: 1, 2, 3 en 5

