Liturgie zondag 9 dec 2018
2e advent
Thema: Wat U doet is goed

Voorganger: Ds. Fokke Kuipers
Organist: Cor van Kooten

Orgelspel
Binnenkomst kerkenraad
Welkom en mededelingen – ouderling van dienst
Psalm van de intocht: Psalm 25a
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet
Antwoordpsalm: Psalm 32, vs. 3
Aansteken tweede adventskaars en opzeggen gedichtje
Samenzang: Jezus zegt.. (evang. Liedbundel 454)
1 Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,
dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht.
En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijn
jij in jouw klein hoekje en ik in t mijn
2 Jezus zegt, dat Hij ieder kaarsje ziet,
of het helder licht geeft, of ook bijna niet.
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn,
jij in jouw klein hoekje en ik in t mijn!
3 Jezus zegt ons ook, dat t zo donker is,
overal op aarde zonde en droefenis.
Laat ons dan in t duister heldre lichtjes zijn,
jij in jouw klein hoekje en ik in t mijn
’
.

Gebed om Gods ontferming
Samenzang: Lied 281, vs. 1, 2 en 3
Inleiding en samenzang: Lied 443

Kindermoment: God wijst de weg: Maria
Uitleg van het liturgisch bloemstuk
Lezing uit het adventsevangelie: Lukas 1: 26 - 38
Samenzang: Lied 464, vs. 3 en 4
Uitleg en verkondiging: Voor God is niets onmogelijk
Samenzang: Lied 473
Dankgebed en voorbeden
Inzameling der gaven – kinderen komen terug
Aandacht voor het adventsproject
Samenzang: Projectlied (mel. Lied 486, Midden in de
winternacht…)
Dragers van Gods licht te zijn,
wat was dat bijzonder,
zij getuigden, groot en klein,
van een lichtend wonder.
Had Maria ’t goed gehoord:
zij een zoontje naar Gods Woord,
die de Redder heet,
Koning en Profeet?
God is trouw, zij vertrouwt:
wat mij wordt gegeven,
ik zal voor Hem leven.

Uittochtslied: Lied 993, vs 1, 2 en 7
Wegzending en zegen
4 stemmig Amen

