Orgelspel

Voorbereiding
Welkom
Orde van dienst
Zondag 27 december 2020
10.00 uur

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

Introitus

Lied 496: 1

Bemoediging

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

Drempelgebed

Trouwe God,
Vergeef ons dat wij uw licht
niet hebben gezien
en aan uw zijn voorbijgegaan
wij vragen U:
Zie ons weer aan
En leid ons uit de duisternis
Kom bij ons in uw nabijheid
En schenk ons een nieuwe toekomst
Amen

Zingen

Psalm 93: 1 en 2

de gemeente gaat zitten

Wit
ds. Bert Kuipers, Rotterdam
Gery de With
Pieter Kaars
Diederik Bos
Leden van de Cantorij
o.l.v. Arnoud Heerings
Lector: Joukje van der Velde

Kleur:
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Organist:
Zangers:

Smeekgebed
Kyrie en Gloria

Lied 299 e , het Kyrie, daarna als Glorialied:
Lied 474: 1, 2, 3 en 6 (cantorij)
bij het Gloria staat de gemeente

Groet
zingen is voorlopig voorbehouden aan de cantorij en/of predikant
2

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van de zondag
Machtige God
Wij bidden U
Richt al ons werken en doen naar uw welbehagen
Opdat wij door uw geliefde Zoon en door uw Geest
Rijk worden in goede werken
En zo een teken zijn
Van uw liefde tot onze naasten
Door Jezus Christus onze Heer
Amen

na elke intentie:…. Zo bidden wij
Heer, onze God, wij bidden U: Verhoor ons
(gesproken door allen)
Stil gebed en Onze Vader
Collecten

de gemeente gaat staan
Slotlied

Jesaja 61:10 - 62:3

Zingen

Lied 159 a

Lied 517: 1, 2 en 4 ’Christus uit God geboren’

Zending en zegen (cantorij)
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Dienst van de Schriften
Schriftlezing

Bij het weggaan, aan de uitgang

orgel
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Orgelspel
Schriftlezing

Lucas 2:33 - 40

Acclamatie

(Cantorij)

Collecten

1. Stichting VLOK

2. Kerk

Na de dienst enkele woorden bij de opening van de tentoonstelling
‘Terug in Breukelen’.

Uitleg en Verkondiging
Orgelspel
Zingen

Lied 471

Dienst van Gebeden en Gaven
Diakonale en pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden
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