Zondag 13 januari 2019
Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst
Het licht wordt ontstoken door de zondagskinderen
Zingen Iona 7: Wonderwereld vol geheimen: 1, 2 en 3

2. Ieder mens bestaat per gratie, leeft van Gods gunst;
elke stam en taal en natie: hemelse kunst.
Jij, voor het geluk geboren, jij, in zielloos werk verloren,
jij, die bouwt de hoogste toren, leeft van Gods gunst.

3. Hoe kan ik uw goedheid eren, Heer, voor altijd,
elk unieke mens waarderen, zijn eigenheid?
Hoe bewaar ik alle dagen eerbied voor uw aardse gaven,
hoe kan ik uw hart behagen, Heer, voor altijd?
Votum, bemoediging en drempelgebed
v: Wij zijn bij elkaar in de Naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest.
Onze hulp is in de Naam van de Heer
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
v: ….
Zingen Iona 7: 4
4. Gods gerechtigheid en vrede gaan hand in hand,
gaan met liefde hier en heden en houden stand;
liefde van de liefste lippen, liefde tegen alle klippen,
liefde liggend in een kribbe - hand over hand.
De gemeente gaat zitten
Kyriegebed
Lofprijzing: Psalm 104 gelezen
Glorialied: 104: 7 en 8
Groet
v: De Heer zij met u
g: OOK MET U ZIJ DE HEER.
Gebed bij het openen van de Bijbel
Gesprek met de kinderen
Eerste lezing Jesaja 40: 1-11

Zingen ‘Doop ons diep in levend water’ (Zingende Gezegend
226)

2. In het duister van de tijden
tasten mensen langs het licht.
Here God, heb medelijden –
haat slaat alle deuren dicht.

3. Ziende zijn wij blind geboren,
sprekend stom en horend doof,
opgesloten en verloren
in ons donker ongeloof.

4. Uit uw Geest opnieuw geboren
zien wij ver in het verschiet,
horen wij met eigen oren
hoe wij zingen: een nieuw lied!

Tweede lezing Lucas 3: 15-16 en 21-22
Zingen: 339a
Uitleg en verkondiging
Zingen: 526: 1, 2 en 4
Gedachtenis
Als de steen in de gedachteniszuil geplaatst wordt zingen we:

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Gebeden, afgesloten met gezamenlijk bidden van het Onze
Vader
Collectes :
1. diaconaat en apostolaat 2. kerk en pastoraat
(tijdens de collecte kunnen de jongsten uit de crèche gehaald
worden)
Zingen lied 686
Uitzending en Zegen (de zondagskinderen lopen met het licht
naar buiten)
Orgelspel

