MARANATHAKERK, ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 29 DECEMBER 2019
Voorganger: ds. Derk Jan Deunk ; organist: Hannelore van der Woude ; ambtsdragers: Ellen de Feijter en
Roelf Groenhuis. Collectes: voor diaconale hulp aan uitgeprocedeerden in de Bed-, bad- en broodregeling
waar de overheid geen leefgeld voor subsidieert, en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.

Orgelspel

GEBED

WELKOM

SCHRIFTLEZING: Jesaja 61 : 10 – 62 :3
Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen
jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de
bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de
gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon
opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.
Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt,
zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen, zo laat
God, de HEER, gerechtigheid ontkiemen en glorie
voor het oog van alle volken.
Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van
Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van haar
gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding
brandt. Alle volken zullen je gerechtigheid zien, alle
koningen je majesteit. Men zal je noemen bij een
nieuwe naam die de HEER zelf heeft bepaald. Je zult
een schitterende kroon zijn in de hand van de HEER,
een koninklijke tulband in de hand van je God.

Stilte - aansteken van de tafelkaarsen
Intredelied: 488 : 1, 2, 3
In den beginne was het woord
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: Straal met het licht
van Christus in de wereld.
Verlicht onze duisternis.
En daag ons uit
uw aarde nieuw te zien.
G: Amen

Zingen:

176 : 1, 6 Om Sions wil zwijg ik niet stil

SCHRIFTLEZING: Lucas 2 : 22-40
Acclamatie: 339a U komt de lof toe
VERKONDIGING

Zingen:

488 : 4, 5 Hij troont in onze lage staat

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

474 Loof God, gij christenen

Orgelspel
Zingen

517 : 1, 2, 4 Christus, uit God geboren

GEBED, VOORBEDEN,
acclamatie 368c Doe lichten over ons
stil gebed,
gezamenlijk Onze Vader (tekst voor in Liedboek)

wisselzang: 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen,

4 vrouwen, 5 mannen, 6 allen

MEDEDELINGEN, COLLECTES en orgelspel

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

Zingen:

GROET

UITZENDING EN ZEGEN,
gevolgd door driemaal gezongen Amen.

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

500 : 1, 2, 5 Uit uw verborgenheid

