GEZAMENLIJKE DIENST IN DE OK

ORDE VAN DIENST voor zondag 30 december 2018 – Gezamenlijke dienst 4 wijken PGS
Thema – Als één kind…
Voorgangers – dhr. Rob van Mourik en ds. Lennart van Berkel
Organist – Peter Herrewijnen
Lectrice – Natasja Bezemer-Poort
Liturgische kleur – Wit
Ouderling van dienst – Marijke Bezemer-van Doorne
Diaken van dienst – Sonja Sallet-Zwikker
VOOR DE DIENST
https://www.youtube.com/watch?v=a8LcePfI6Hs
VAN BUITEN NAAR BINNEN
Welkom
Lied – ELB 241: 1 en 2
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Stil gebed
Lied – NLB 280: 1, 4 en 5
De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?
Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.
Bemoediging en groet
Lied – NLB 93: 1 en 4
De Heer is koning, Hij regeert altijd,
omgord met macht, bekleed met majesteit.
Hij grondvest de aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.
Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.
VOORBEREIDING
Gezongen Kyriëgebed en Gloria – NLB 1005
Allen
Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
Dames

Allen

Heren

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.

Allen

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Allen

Longing for shelter, many are homeless.
Longing for warmth, many are cold.
Make us your building, sheltering others,
walls made of living stone.
Christ, be our light!
Shine in our hearts. Shine through the darkness.
Christ, be our light!
Shine in your church gathered today.

Allen

Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de heilige Geest
Kindermoment
Gesprek met de kinderen
Kinderen gaan naar de kindernevendienst, nemen kleine Paaskaars mee – we zingen
Samen in het licht 1 en 3
Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht.
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.
Lezing uit het Nieuwe Testament – Lucas 2: 33-40 (door lectrice)
33Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. 34Simeon zegende hen
en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist
zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, 35en zelf zult u als door een zwaard
doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.’
36Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard;
vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, 37en ze was nu al vierentachtig
jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden.
38Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die

uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem.
39Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea,
naar hun woonplaats Nazaret. 40Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid;
Gods genade rustte op hem.
Lied – NLB 159a
Nu is het woord gezegd
waarmee, o Heer, uw knecht
wordt vrijgekocht in vrede,
mijn ogen zijn vervuld
van ’t heil dat Gij onthult
en dat Gij doet geschieden.
Gij hebt het opgericht
voor aller aangezicht,
een schouwspel voor de tijden,
een licht is opgegaan,
het zal de nacht verslaan
en Israël verblijden.
Lezing uit het Nieuwe Testament – Galaten 3: 23 – 4: 7 (door lectrice)
23Voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt; we leefden in gevangenschap tot het
geloof geopenbaard zou worden. 24Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam,
zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. 25Maar nu
het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, 26want door het geloof en in Christus
Jezus bent u allen kinderen van God. 27U allen die door de doop één met Christus bent geworden,
hebt u met Christus omkleed. 28Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of
vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. 29En omdat u Christus toebehoort, bent u
nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.
41Ik bedoel dit: zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, ook al is hij
reeds de eigenaar van de hele erfenis. 2Hij staat onder voogdij en toezicht tot het door zijn vader
vastgestelde tijdstip is gekomen. 3Op dezelfde manier waren ook wij, toen we nog onmondig waren,
onderworpen aan de machten van de wereld. 4Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon,
geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, 5maar gezonden om ons vrij te kopen van de
wet opdat wij zijn kinderen zouden worden. 6En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest
van zijn Zoon gegeven, die ‘Abba, Vader’ roept. 7U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van
God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God.
Lied – NLB 827
Mensen, wij zijn geroepen om te leven!
Hoog is de hemel boven ons verstand
en onder onze voeten hier beneden
de goede grond, het groene moederland.
God onze toekomst, God is onze Vader,
Hij is het licht voor onze dagen uit.
De hele wereld leeft van zijn genade,
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd.
Abraham heeft Hij eerst zijn woord gegeven,

dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad,
om zo de toekomst tegemoet te leven
wanneer de grote oogst te velde staat.
Ja, wij zijn allen kinderen der belofte,
kinderen van de dag die komen zal,
als Hij, de Zoon, de zon, daalt uit de hoogte,
roepend van recht en vrede overal!
Overdenking
Meditatieve stilte
Lied – NLB 612
Wij komen als geroepen
en aan het licht gebracht.
Het leven te begroeten
heeft God ons toegedacht.
Wij komen als geroepen,
getekend met een naam,
van ongeweten toekomst
de mede-erfgenaam.
Geroepen om te leven,
gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede,
van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen
uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade,
het donker al voorbij.
Getekend voor ons leven
als kind'ren van het licht,
gezaaid op hoop van zegen,
de dag als vergezicht.
God, breng ons zelf op adem
en treed in ons bestaan.
Bezegel onze vreugde
hier met uw eigen naam!
Dankgebed – voorbeden – Stil gebed – Onzevader
Inzameling van de Gaven
Eerste rondgang:
Voedselbank
Tweede rondgang: Beheer en Onderhoud
Deurcollecte:
Diaconie
Tijdens de collecte kijken en luisteren we naar

http://www.linqmedia.nl/tv/programma?St8NvvE8JNCAXzQB0OFeAg==
Slotlied - NLB 704
Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.
Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.
Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.
Wegzending en zegen
We zingen 3 maal Amen

