Orde van de dienst op zondag 16 december 2018
‘Gaudete’, derde zondag van de advent
Voorstellen pastoraal bezoekers en notulist wijkraad

Kievietkerk te Wassenaar
Voorganger: ds. Jilles de Klerk
Organist: Anneke Jansen

Orgelspel
Welkom
Bemoediging
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
g. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
g. en niet laat varen het werk van zijn handen
Aansteken van de adventskaarsen door Sebastiaan van Duijn
Vandaag branden drie kaarsjes
drie vlammetjes van licht
Vertellen van het Kind dat komt
is dat geen mooi bericht?
Zingen: Lied 433: 1, 3 en 5
Voorstellen pastoraal bezoekers en notulist:
De apostel Paulus schrijft:
‘Er is verscheidenheid in genadegaven,
maar het is dezelfde Geest;
er is verscheidenheid in bedieningen,
maar het is dezelfde Heer;
en er is verscheidenheid in werkingen,
maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt.’
En de apostel Petrus zegt:
‘Dient elkander, een ieder naar de genadegaven die hij ontvangen
heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods.’
Zo wordt de gemeente van Jezus Christus gebouwd door ambtsdragers, predikanten en anderen die zich op bijzondere wijze
inzetten en dienstbaar maken tot heil van allen en tot eer van de ene
en gezegende Naam.

Als nieuwe pastoraal bezoekers verwelkomen wij
Reneé von Balluseck, Liesbeth Jonkman, Ria de Lind van
Wijngaarden en Marjan Dubbelboer en Doeke Meijer.
Als notulist van de wijkraad verwelkomen wij Lodewijk van Dijk.
Zij hebben allen beloofd hun taak te vervullen met liefde voor de
gemeente en daarbij geheim te houden wat hen vertrouwelijk ter ore
komt.
Zingen: Lied 361: 1, 2, 4 , 5 en 7
Kinderen kunnen naar de kindernevendienst gaan
Gebed voor de opening der Schriften
Schriftlezing: Filippenzen 4: 4-9
Zingen: Lied 450
Verkondiging
Zingen: Lied 221: 1 en 3
Voorbede - Stil gebed - Onze Vader
Inzameling van de gaven
voor Nes Ammim (Israël)
voor de Kerk
voor het jeugdwerk
Zingen (staande): Lied 438: 1 en 4
Zegen
g. Amen

Mededelingen
•
•

•
•

Zondag 23 december 2018, 10.00 uur: gezamenlijke kerkdienst van
Lessons & Carols in de Dorpskerk. Voorganger: ds. Deodaat van der
Boon. M.m.v. projectkoor o.l.v. Anneke Jansen
Maandag 24 december 19.30 uur: Kerstavond in de Kievietkerk,
dienst voor jong en oud. Met o.a. samenzang, lezing van het
Kerstevangelie, een Kerstverhaal met en voor kinderen en
medewerking van de gezamenlijke cantorij o.l.v. Anneke en Rijk
Jansen
Dinsdag 25 december, 10.00 uur, Kerstmorgendienst, voorganger: ds.
Jilles de Klerk, m.m.v. Anja van Dooren (klarinet)
Iedere woensdag: ochtendgebed in de Kievietkerk (aanvang 10.00 uur,
ingang onder de toren)

