LITURGIE
voor de zondagmorgendienst
in de Messiaskerk te Wassenaar
op 16 december 2018

Orgelspel
Welkom en mededelingen
door de ouderling van dienst

- allen gaan zo mogelijk staan Introïtustekst:
(voor deze zondag gaudete, verheugt u)
“Verheugt u in de Heer, te allen tijd!
Ik zeg het met klem: verheugt u.
Laat uw vriendelijkheid bij alle mensen bekend zijn.
De Heer is nabij!”
(Filippenzen 4: 4)

Intochtslied 747: 1+2 Eens komt de grote zomer
Stil gebed
Bemoediging en groet
- allen gaan zitten Kyriegebed
Adventslied:
Geloof met me mee, dan wordt het advent.
Want God maakt aan ons zijn vrede bekend.
Een oude profeet zingt vrolijk zijn lied.
De Heer maakt een einde aan je verdriet.
Zo gaan wij op weg, op weg met het licht
Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht.

De kinderen van 4 t/m 12 jaar gaan naar de Kinderwoorddienst

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
1e Schriftlezing: Genesis 17: 1-3 en 15-17
Lied 317 Grote God, Gij hebt het zwijgen
2e Schriftlezing: Lucas 1: 5-22
Lied 464: 1+2+7+8 Een engel spreekt een priester aan
Verkondiging: ‘sprakeloos…’
Lied 98: 1+2 Zing een nieuw lied voor God de Here

DIENST DER GEBEDEN
Onze Vader (oecumenische woorden)
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.

COLLECTE
1e collecte:
2e collecte:
Uitgangscollecte:

Nes Ammim
Kerk
Jeugdwerk

De kinderen komen terug in de kerkzaal
- allen gaan zo mogelijk staan Lied 973 Om voor elkaar te zijn uw oog uw oor
Zegen
Gemeente: Amen, amen, amen
Orgelspel
U wordt hartelijk uitgenodigd na afloop van de dienst nog een kop
koffie / thee te blijven drinken. Voor de kinderen is er limonade.
Indien u naar aanleiding van deze dienst iets wilt vragen en/of
opmerken kunt u na afloop daarvoor terecht bij de predikant en de
ouderling van dienst, in de hal van de kerk

Colofon
Voorganger:
ds Ad Alblas
Ouderling van dienst: Willy Vellekoop – de Vrijer
Diakenen van dienst: Gina van Kesteren
Jisk Heslinga
Orgel:
Jaap Schothorst
De liturgie werd aan u uitgereikt door Laura van Zanten
Cootje Spaans
Leiding crèche:
Frederike Vellekoop
Kinderwoorddienst: Bertine Dalhuysen
Melody de Winter

