PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN
16 december 2018, derde zondag van advent
GAUDETE, verheug u!

‘Ik geloof in vrijheid’
voorgangster: ds. Anki Peper
lector: Ap Hoogendoorn
organist: Henk Walvaart
VOORBEREIDING:
Welkom
Stilte

allen gaan staan

Groet & bemoediging v:

a:
v:
a:

De Eeuwige zij met u!

Ook met u zij de Eeuwige
Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige:
Die hemel en aarde gemaakt heeft

Drie kaarsen: De derde kaars steken wij aan
er komt nog meer licht bij.
Oorlog en ellende zullen overgaan
dan leven alle mensen vrij
Openingslied psalm 149:1,2,3 ‘Halleluja! laat opgetogen’
allen gaan zitten

Kyriëgebed na:’….zo bidden wij’ zingen wij 301j
Lied 466: 1,5 ‘O wijsheid, daal als vruchtbare taal!’

DE SCHRIFTEN:
Kinderen - Projectlied advent:

1 Ik deel mijn ge-loof, zo wordt het Advent
4 Een ou- de profeet, zingt vro- lijk zijn lied:
7 Zo gaan wij op weg, op weg naar het licht.

1 want God maakt aan ons, zijn vre –de be-kent
4 De Heer maakt een ein ----de aan je verdriet
7 Op zoek naar een mooi
en hoopvol bericht.
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed
Schriftlezing Sefanja 3:1-5
Lied 451;1,2 ‘Richt op uw macht’
Schriftlezing Sefanja 3:-14-20
Lied 451; 3,4,5 ‘Richt op uw woning’
Overweging
Orgel bewerking van ‘Nun komm der Heiden Heiland’ van D. Buxtehude.
Lied 1013 ‘Als alle mensen vogels dromen’

GEBEDEN EN GAVEN:
Voorbeden - Stil gebed
Inzameling gaven 1. Avondmaalscollecte Weeshuis Peduli Anak.
2. Algemene kerkelijke arbeid.
MAALTIJD VAN DE HEER
Lied 385:1,2,3,4 ‘De tafel van samen’
Tafelgebed
Onze Vader
Lied: Sjaloom (OT begrip voor vrede)

Vredesgroet
Delen van brood en wijn
Tijdens het delen:
Orgel bewerking van ‘Schmücke dich, o lieb Seele’ van J.G. Walther
Psalmgebed

Slotlied 444:1,2,3,4
1
Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
2
De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
3
Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten ’t morgenrood.
4
De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!
Zegen
a: Amen 3x (gezongen)
U bent van harte welkom in De Werf voor koffie & thee & limonade!

Orgel Fuga van G. Merkel.

