MARANATHAKERK, ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 9 DECEMBER 2018
Voorganger: ds. Paul Oosterhoff; organist: Hannelore Van der Woude; ambtsdragers: Ria Timmerman en Désirée Schalk.
Collectes: voor Schuldwegwijzer, het diaconale project waarbij vrijwilligers praktische ondersteuning bieden aan mensen
in financiële problemen; en de tweede voor het landelijke Pastoraat: ook hierin spelen vrijwilligers een belangrijke rol.
De Protestantse Kerk Nederland brengt hen samen om informatie uit te wisselen. Tevens wordt er geëxperimenteerd
met nieuwe vormen van leren, zoals e-learning met stellingen en filmpjes. Samen met plaatselijke gemeenten werkt de
PKN aan laagdrempelige vormen voor onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden gebundeld en beschikbaar
gesteld voor andere gemeenten. Deze nieuwe vaardigheden zijn nodig om bij te blijven in een veranderende kerk, waar
het steeds meer aankomt op vaardigheden van gemeenteleden zelf. Met uw bijdrage steunt u deze vrijwilligers.
Orgel speelt J.S. Bach: Von Gott will ich nicht lassen

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

WELKOM
GROET
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen
Intredelied:

Lied 439 : 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: Lieve God,
we leven toe naar het Kerstfeest,
het feest van de geboorte van Jezus, uw oogappel.
Maak ons klaar om Hem te ontmoeten
en meer en meer op Jezus te gaan lijken.
G: Amen

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

Gebed
SCHRIFTLEZING:

Jesaja 40 : 1-11

Zingen:

Lied 456b : 1, 2, 6 en 7

SCHRIFTLEZING:

Johannes 1: 19-28

Acclamatie:

Lied 339a ”U komt de lof toe”

VERKONDIGING
Orgel: Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter

Zingen:

Lied 442

GEBED, VOORBEDEN,
acclamatie:
Lied 368d ”Houd mij in leven”

De tweede adventskaars wordt aangestoken

stil gebed,
gezamenlijk

Zingen:

MEDEDELINGEN, COLLECTES en orgelspel

Lied 439 : 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
Zingen:

Lied 463: 1, 2, 6, 7 en 8

Onze Vader (tekst voor in Liedboek)

Zingen met de kinderen: Projectlied couplet 2
Zingen:

Lied 528

UITZENDING EN ZEGEN,
gevolgd door driemaal gezongen Amen.
Orgelspel: Nun komm der Heiden Heiland

- uitnodiging: Op weg naar Kerst. We zijn alweer bij de tweede Advent. Op diverse plekken is er ter voorbereiding van
het feest veel muziek, Kerstmuziek. In de Do-Re kerk, prof. Regoutstraat 23 bent u op vrijdag 21 december van harte
welkom. Het koor I Cantatori (cantorij Brakkestein) zingt Kerstliederen uit Renaissance en Barok, met uitstapjes naar
bekende Christmas Carols. Op het prikbord in de hal hangt een poster, gemaakt door een van de koorleden. Aanvang
20.00 uur. Gratis toegang; vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
- het bankrekeningnummer van de wijkkas is veranderd. Het nieuwe nummer luidt NL16.RABO.0373.7260.23.

