MARANATHAKERK, ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 2 DECEMBER 2018
Voorganger: ds. David Stolk ; pianist: Daniël van der Beek ; ambtsdragers: Hendrik Jan Bosman en Ellen de Feijter.
Collectes: de eerste voor Stichting Gast die met vrijwilligers door de overheid op straat gezette vluchtelingen steunt
door ze woonruimte, voedsel en advies te verstrekken ; de tweede voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.
_____________________________________________________________________________________________
Pianospel

De kinderen steken hun kaarsen aan
en nemen het licht mee naar de nevendienst.

WELKOM
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen
Intredelied:

Psalm 122 : 1 en 2

OPENINGSWOORDEN
A: Wij zijn samengekomen in de Naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
G: Amen
A: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
A: die trouw blijft tot in eeuwigheid
G: en het werk van Zijn hand niet loslaat
GEBED VAN TOENADERING
K: Hier zijn wij, God
uw kinderen.
Soms voelen we ons verloren
in deze grote wereld,
soms zijn we elkaar kwijt.
Breng ons bij elkaar,
bescherm ons door Uw liefde.
G: Amen
Zingen:

V: De Heer zal bij u zijn
G: De Heer zal u bewaren

GEBED
SCHRIFTLEZING:

Jesaja 2 : 1 t/m 6 en
Jesaja 11 : 6 t/m 10

Zingen:

Lied 771

SCHRIFTLEZING:

Mattheüs 11 : 2 t/m 6

Acclamatie:

Lied 339a “U komt de lof toe”

VERKONDIGING
Pianospel
Zingen:

Lied 534

GEBED, VOORBEDEN,
acclamatie:
Lied 367e “Heer, onze God, wij
bidden U verhoor ons”
stil gebed,
gezamenlijk
Onze Vader (tekst voor in Liedboek)

Psalm 122 : 3

Gemeente gaat zitten ; Overdracht van dienst

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde
KYRIEGEBED

GROET

MEDEDELINGEN, COLLECTES en pianospel
Na terugkeer kinderen zingen we het eerste couplet
van het
Adventslied (zie apart vel).
Zingen:

Lied 416

UITZENDING EN ZEGEN,
gevolgd door driemaal gezongen Amen.

Zingen:
Lied 437 : 1, 2, 3 en 4
_____________________________________________________________________________________________
Denkt u eraan dat:
- het bankrekeningnummer van de wijkkas veranderd is: het nieuwe nummer luidt NL16.RABO.0373.7260.23 ;
- de Kerstpakkettenactie loopt tot 16 december, en er daarom nu nog twee weken zijn om een doos te vullen;
- de kinderen die aan het Kerstspel ’s avonds op 24 december meedoen na de dienst daarvoor gaan oefenen?!

