Zondag 9 december 2018

IK GELOOF IN EEN NIEUW BEGIN

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN
voorganger: ds. Freek Bakker
organist: Jan Berghuis
lector: Froukje Harkes

OM TE BEGINNEN
Welkom
v. Wij staan op en worden stil voor God
Groet:
v. De Eeuwige is met u
a. ook met u zal God zijn (gezongen)
Bemoediging
v. Onze Hulp is de Naam van de Eeuwige
a. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. die trouw is tot in eeuwigheid
a. en het werk van Zijn hand niet loslaat
Gedicht: De tweede kaars gaat branden,
licht tegen het donker in.
Water wast vuile handen,
tijd voor een nieuw begin.
Aanvangslied: Psalm 80 vers 1 en 2 ‘O God van Jozef, leid ons verder ‘
(waarna wij gaan zitten)
Kyrië: Gebed, telkens als de voorganger zegt ‘bidden en zingen wij’, zingen wij

DE SCHRIFT
Gesprek met de kinderen
Zingen: Adventslied couplet 1, 3, en 7.

Lezing: Jesaja 40: 1-5
401Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 2Spreek Jeruzalem moed in, maak
haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de HEER heeft
ontvangen. 3Hoor, een stem roept:
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad
voor onze God.
4
Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd,
laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen.
5
De luister van de HEER zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft.
De HEER heeft gesproken!’
Lied: Lied 439 ‘Verwacht de komst des Heren’
Lezing: Lukas 3:1-6
31In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus
Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over

het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene, 2en toen Annas
en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de
zoon van Zacharias. 3Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan
verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten
komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen, 4zoals geschreven staat in het
boek met de uitspraken van de profeet Jesaja:
‘Luid klinkt een stem in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!
5
Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht,
kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend;
6
en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”
Lied: Lied 456b ‘Kwam van Godswege’ (in beurtzang)
Uitleg en verkondiging
Muziek
Lied: Lied 442 ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’
De gebeden
Dankgebed, voorbede, stil gebed en het oecumenisch Onze Vader
Telkens als de voorganger zegt ‘Wees barmhartig, God’, zingen wij het refrein
van Lied 295 ‘Wek Uw kracht en kom ons bevrijden’
Mededelingen
Inzameling van de gaven:
1. Kerstpakketten diaconie 2. Raad van Samenwerkende Kerken

ALS WE WEER OP WEG GAAN
Slotlied: Lied 440 ‘Ga, stillen in den lande’ (staande)
Zegen
v ……
A: gezongen

AMEN

