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INTREDE
KLOKGELUI
ORGELSPEL
STILTE        de kaarsen worden aangestoken

PSALM  19: 1 De hemel roemt de Heer, allen staan

v In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
a Amen

Genade zij u en vrede
van God, onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.
Amen

Een kind of een diaken ontsteekt de eerste adventskaars
k Heer Jezus, U bent het licht van de wereld,

U redt ons in de nacht,
a naar uw komst zien wij uit

als wachters naar de morgen.

v Als de Heer komt, zal hij deze wereld aan het licht brengen,
alle dingen die nu verborgen liggen in duisternis
en de overleggingen van het hart.
Laten we in dat licht onze schuld belijden.

Voor U belijden wij, almogende God,
voor heel uw kerk en voor elkaar,
dat wij gezondigd hebben 
in gedachte, woord en daad,
in het kwade dat wij gedaan hebben
en in het goede dat wij hebben nagelaten.



   …
Ontferm U over ons,
vergeef ons onze zonden
en geef dat wij U mogen dienen.
Vernieuw daartoe ons leven
door Christus, onze Heer.
Amen.

KYRIELITANIE 300A

GEBED VAN DE ZONDAG

v. Gebed van de Zondag
Wek op uw macht, o God en kom naar ons toe, 
wees ons nabij met de kracht van uw goedheid; 
sta niet toe dat uw wil wordt verijdeld 
wat wij hebben aangericht
en overwin door uw liefde al wat U tegenstaat 
en uw toekomst vertraagt.
O God, kom naar ons toe met uw krachtige liefde, 
met uw warme genade,
met uw vurige nabijheid en neem intrek bij ons, 
zodat wij licht en warmte uitstralen in deze kale en kille wereld.
Door Jezus Christus, onze Heer. 

a. Amen.
allen gaan zitten

DE HEILIGE SCHRIFT

PROFETEN Micha 5,1-4a 
lector: U loven wij, o God,       
 in eeuwigheid. Amen. (gezongen)

ANTWOORDPSALM 80: 1 ,2 O God van Jozef, leid ons verder

v. Hoort het heilig Evangelie naar de beschrijving van Lucas.
allen gaan staan
ALLELUIA   I. voorzang; II. allen



EVANGELIE  Lucas 1,39-56 
besloten met: 

v. Woord van de levende God.

allen gaan zitten
VERKONDIGING

LIED 157A 1 t/m 4 Mijn ziel maakt groot de Heer

Bericht van overlijden

GEBEDEN
De intenties worden telkens besloten met:
v. Zo bidden wij:

stil gebed

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, 



maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen.

Amen.

MEDEDELINGEN EN AANKONDIGING INZAMELING VAN DE GAVEN 
Bestemming: 1. Diaconie 2. Restauratiefonds en onderhoud gebouwen ; 3. Deze 
gemeente (beheer en onderhoud) 
rekening diaconie:NL98RABO 0373737254;rekeningkerk:NL50 INGB 0001079021

Alle geplande activiteiten tot 14 januari komen te vervallen. Het laatste 
nieuws daarover kunu vinden in de digitale Nieuwsbrief of op de website van 
onze kerk.

HEENZENDING en ZEGEN
LIED 176: 1, 2  Om Sions wil zwijg ik niet stil 
ZEGEN beantwoord met: Amen (3 maal, gezongen)

*  *  *
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