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Klokluiden
Orgelspel

Welkom en mededelingen -allen gaan staan-

Psalm 85: 1 en 3
Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer,
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan.
Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,
het recht de vrede met een kus begroet;
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,
het recht dat uit de hemel nederziet.
De velden deelt Hij van zijn overvloed,
de Here die ons zegent met zijn goed.

Votum en groet:
vg:
gm:
vg:
gm:
vg:

Geest
gm:

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn
handen.
Genade zij u en vrede van
God, onze Vader en van
Jezus Christus de Heer, door de Heilige
Amen

-allen gaan zitten-

Psalm 85: 4
Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.
Terug naar boven.

Inleiding op de dienst
Gebed
Kyrie- van Belle

Adventsproject kindernevendienst
Gebed van de zondag
Vg:
Gm:
….

De Heer zal bij u zijn!
De Heer zal u bewaren.

Lied 466: 1, 3 en 7
1. O wijsheid, daal als vruchtbare taal!
Het zaad verdort, de oogst wordt schraal,
op aarde plant het kwaad zich voort,
de waanzin voert het hoogste woord.
O kom, o kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!
3.Ja kom, Gij wortel Isai,
verlos ons van de tirannie,
van alle goden dezer eeuw,
o herder, sla de boze leeuw!
O kom, ja, kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!
7. Emmanuel, bewijs uw naam!
Wees uw beloft, neem ons aan,
Zegen het volk dat vrede wil,
Maak Israël gerust en stil.

O kom, o kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!

Bijbellezing: Jesaja 65: 17-25
Lied: 454: 1, 2 en 3
1.

De mensen die gaan in duister
Die wonen in ’t land van de dood,
Zij zullen een licht zin stralen
Het hemelse morgenrood

2.

Zij zullen weer zingen van vreugde,
De angst en de nood zijn voorbij,
Geen vijand marcheert door de straten
De kinderen spelen weer vrij.

3.

De stok die hen sloeg is gebroken,
Geen mens wordt vertrapt of verdrukt
Zij krijgen weer tijd van leven,
Er is een begin van geluk!

Bijbellezing: Johannes 3: 22-30
Lied: 454: 4 en 5
4.

Want er is een prins geboren,
Met prachtige namen gekroond.
En hij is de vorst van vrede,
De God die bij de mensen woont

5.

Hij brengt het leven op aarde
Terecht in zijn koninkrijk.
De mensen die gaan in het duister,
Die worden de koning te rijk.

Overdenking
Orgelspel
Gebeden – stil gebed – onze Vader
-allen gaan staan-

Lied 438: 1, 2 en 4
1.God lof! Nu is gekomen
Gods aangename tijd:
de Koning onzer dromen,
de Heer der heerlijkheid
treedt, zonder praal en pracht,
in onze wereld binnen,
om hier te overwinnen
de duivel en zijn macht.
2.Hij wilde zich verlagen
en daalde van zijn troon;
een ezel mag Hem dragen,
Hem sieren staf noch kroon.

Hij wil zijn koningsmacht
en majesteit verhullen,
om need'rig te vervullen
wat God van Hem verwacht.

4.Gij armen en verdrukten,
Waar gij op aarde zijt,
gebeukten en gebukten
in deze boze tijd,
houdt moed, Hij nadert al!
Gij moogt uw Held ontvangen,
de Vorst van uw verlangen,
met lied'ren zonder tal!

Zegen
Orgelspel
--Collecte
Eén Collecte bij de uitgang welke gelijkelijk wordt
verdeeld.
Diaconie doel voor het plaatselijk Diaconaal werk het
andere deel is voor de kerk.

