Orde van dienst P.K.N. wijkgemeente "De Kern"
viering van de Maaltijd van de Heer
zondag 16 december 2018
3e zondag van Advent

Thema: De vrouw in de woestijn
Voorganger: ds. Harry Gijsen
Organist:
Kees Heinen
lector:
Frank Scharloo

vooraf: lied 779: 1, 3 en 6

lied 779: 1, 3 en 6

3

Stemmen hoor ik om mij spreken,
nauwelijks tot mij gericht;
dwalende in taal en teken
tast ik naar een lief gezicht.
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Spreek steeds duidelijker woorden,
die mij richten op uw Naam;
laat mij aan u toebehoren,
maak mij tot uw lof bekwaam.

Aansteken 3e kaars van advent
Welkom en mededelingen
2

Om te beginnen
Zingen: Psalm 85: 1 en 3
1 Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer,
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan.
3 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,
het recht de vrede met een kus begroet;
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,
het recht dat uit de hemel nederziet.
De velden deelt Hij van zijn overvloed,
de Here die ons zegent met zijn goed.
Bemoediging en groet
V:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
G:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V:

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer
(iedereen gaat zitten)

Drempelgebed
Afgesloten met lied 281: 4 en 5
3

4 Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!
5 Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!
Horen
Met de kinderen
Uitleg liturgisch bloemwerk
Zingen: lied 466: 1, 5, 6 en 7
Sapientia – wijsheid
1 O wijsheid, daal als vruchtbare taal!
Het zaad verdort, de oogst wordt schraal,
op aarde plant het kwaad zich voort,
de waanzin voert het hoogste woord.
O kom, o kom, Emmanuel!
Verblijd uw volk, uw Israël!
Oriens - Opgang uit den hoge
5 Daag op, o grote dageraad,
licht aan, wij zijn ten einde raad,
verjaag de nacht van onze nood
en maak uw toekomst rozerood!
O kom, o kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!
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Rex gentium - Koning van de volken

6 Koning der volken, heers alom
en, eerste van de aarde, kom!
Gij hoeksteen, maak ons samen één,
verzamel allen om U heen!
O kom, o kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!
Emmanuel - God-met-ons

7 Emmanuël, bewijs uw naam!
wees uw belofte, neem ons aan,
zegen het volk dat vrede wil,
maak Israël gerust en stil.
O kom, o, kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!
 lezen Openbaring 12: 1-17
Zingen: lied 779: 1, 2, 4, 5 en 6
1 In de ongerepte morgen,
uit het duister naar het licht,
is de toekomst nog verborgen,
onbekend uw aangezicht.
2 Roepende ben ik geboren,
woorden zonder klank of zin,
wachtende wie mij zal horen,
kind nog, in een pril begin.
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4 Als het dan begint te dagen
en ik mens word, levenslang,
en er listen zijn en lagen
en ik zwak ben en ook bang,
5 kom dan, levenslicht der mensen,
in mijn kwetsbare bestaan,
als een wachter aan de grenzen;
laat mijn licht niet ondergaan.
6 Spreek steeds duidelijker woorden,
die mij richten op uw Naam;
laat mij aan u toebehoren,
maak mij tot uw lof bekwaam.
 lezen Lucas 3: 7-18
Zingen: lied 456 b: 1, 3, 4 en 8
1 Kwam van Godswege
een man in ons bestaan,
een stem om te getuigen,
Johannes was zijn naam.
Man van Godswege,
Johannes was zijn naam.
3 Doper, wat liep je
in kemelharen pij,
als een profeet, wat riep je
daar in die woestenij?
Doper, wat riep je
daar in die woestenij?
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4 ''Dat wij omkeren,
verlaten ons domein,
beleven ‘t woord des Heren
en niet weerbarstig zijn.
Dat wij omkeren
en niet weerbarstig zijn''.
8 Volk uitverkoren
om in het licht te staan,
een kind wordt u geboren,
Messias is zijn naam.
Kind ons geboren,
jouw licht zal met ons gaan.
Verkondiging
Zingen: lied 463: 1, 2, 6, 7 en 8
1 Licht in onze ogen,
6
redder uit de nacht
geldt uw mededogen
nog wie U verwacht?
2 Als der mensen rooster
roepen wij U aan:
noem de namelozen
met een nieuwe naam!

Kyrie eleison,
dat Gij U erbarmt,
onze kille koude
met Uw licht verwarmt!

7 Christe eleison,
nog is niet verstomd
ons verlangend roepen
dat Gij spoedig komt!

8 Kyrie eleison,
wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
wacht niet langer meer!
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Met hart en handen
Inzameling der gaven bij de maaltijd: diaconie
voorbeden
Avondmaalsviering:
V: De vrede van Christus zij met u
A: en met uw geest
V: De Heer zal bij u zijn
A: de Heer zal u bewaren
V: Richt uw hart op God
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer
V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God
A: Hij is onze dankbaarheid waardig.
Lofzegging
V. Waarlijk, het is passend en goed dat wij U dank
brengen, altijd en overal,
God onze Vader, door Jezus Christus, onze Heer.
In Hem hebt Gij alle dingen geschapen en ons gevormd
naar uw eigen beeld.
Door Hem hebt Gij ons vrijgekocht uit de slavernij van
zonde en dood.
Gij hebt ons verzoend met U en ons tot Uw volk
gemaakt.
Daarom, met heel uw kerk, met alle engelen en heel de
wolk van getuigen,
verheerlijken wij uw heilige Naam en zingen uw glorie:

Zingen lied 404e
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Heilig, heilig, heilig,
zullen wij U zingen,
Heilig, heilig, heilig,
moeten wij U noemen,
met heel de schepping mee
uw grote daden roemen!
Zingen wij hosanna,
hemelhoog hosanna!
Zegen van Godswege,
Hij die komt gezegend
met de naam van Hem!
Zingen wij hosanna,
hemelhoog hosanna!
V. Voortzetting Tafel gebed
Heilige Vader, zo lief hebt Gij de wereld gehad, dat Gij,
toen de tijd vervuld was, uw eigen Zoon gezonden hebt
opdat Hij onze Redder zou zijn.
Hij, uw eeuwig Woord, is geboren uit een dochter der
mensen en Hij is ons in alle dingen gelijk geworden,
behalve in de zonde.
Aan armen heeft Hij het Goede Nieuws verkondigd, aan
gevangenen bevrijding, aan bedrukten vreugde. Hij is
heel de weg van uw liefde gegaan en daarom nam Hij in
de nacht waarin Hij werd overgeleverd het brood en na
gedankt te hebben, brak Hij het en gaf het aan zijn
leerlingen met de woorden: Neemt en eet, dit is mijn
lichaam voor u.
Doet dit tot mijn gedachtenis.
Evenzo, na de maaltijd, nam Hij de beker en na gedankt
te hebben gaf Hij hun die en zei:
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Drinkt allen hieruit, want dit is mijn bloed, het bloed van
het nieuwe verbond, vergoten voor u en voor velen tot
vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls gij hieruit drinkt, tot mijn gedachtenis.
Hoe wonderlijk, HEER, is het geheim van uw liefde. Met
dit brood en deze beker gedenken wij de dood van uw
Zoon, verkondigen wij zijn opstanding in de verwachting
van zijn wederkomst, en brengen wij U dank om het offer
dat Hij voor ons heeft gebracht.
Zend nu uw heilige Geest, opdat wij met dit
voedsel uit de aarde, delen in het lichaam en bloed van
onze Redder. Dat uw Geest, HEER, ons leven mag
maken tot een levend offer in uw dienst en uw kerk tot
een plaats van waarheid en vrijheid, waar ieder mens de
hoop kan hervinden. Dat uw Geest ons mag bewaren in
geloof en liefde, in één lichaam verbonden, tot de dag
waarop wij, met allen die ons zijn voorgegaan,
bij U verenigd zullen worden in de vreugde van uw Rijk.
Amen.
In gemeenschap met uw Zoon mogen wij zeggen:
Onze Vader ...

Vredesgroet wij wensen elkaar de vrede van Christus

Nodiging
Delen van brood en wijn
Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het
lichaam van Christus.
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De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging
uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van
Christus.
V. Komt nu want alles is gereed
Dankgebed zingend, Psalm 103: 5
5 Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan ‘t licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.
Zingen slotlied: 474: 1, 2, 4 en 5
1 Loof God, gij christenen, maakt Hem groot
in zijn verheven troon,
die nu zijn rijk voor ons ontsloot
en zendt zijn eigen Zoon,
en zendt zijn eigen Zoon.
2 Hij daalt uit ‘s Vaders schoot terneer
op aard om kind te zijn,
een kindje arm en naakt en teer
al in een kribje klein,
al in een kribje klein.
4 Hij ruilt met ons op vreemde wijs:
Hij neemt ons vlees en bloed
en geeft ons in zijns Vaders huis
zijn eigen overvloed,
zijn eigen overvloed.
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5 Hij wordt een knecht en ik een heer:
wat win ik veel daarbij!
Waar vindt men zoveel gulheid weer
als Jezus heeft voor mij,
als Jezus heeft voor mij.
Wegzending en zegen
gemeente: zingt amen

uitgangscollecte: beheer en onderhoud
en Mercy ships.

na afloop ben u in de gemeentezaal welkom voor een
kopje koffie of thee
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