Liturgie zondag 10 december 2017
Afbeelding 1
Lied voor de dienst: 279
1. Met koning David zingen wij
een psalm, een morgenlied.
O Heer, ik zag
de nieuwe dag;
uw kind vergeet Gij niet.

2. Een loflied zingen wij voor Hem
die alle volken leidt;
zijn goedheid heeft,
mét al wat leeft,
zijn kinderen bevrijd.

3. Wij prijzen God met hart en ziel!
Zijn trouw reikt hemelhoog.
Zijn heerlijkheid
straalt wereldwijd
als blozend morgenrood.
Welkom en mededelingen.
Intredelied: 72:1, 2
1. Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan ’s konings zoon, om uwe
knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuvelen top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

2. Zolang de zon des daags zal rijzen,
de maan schrijdt door de nacht,
moet al het volk hem eer bewijzen,
hem loven elk geslacht.
Hij moge mild zijn als de regen,
het land tot lafenis.
Vrede zal bloeien allerwegen,
totdat geen maan meer is.

Stil gebed - Votum, groet en drempelgebed
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Voorganger: Die trouw blijft tot in eeuwigheid
Gemeente: en nooit loslaat het werk van zijn handen.
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus
Christus onze Heer in gemeenschap met de heilige Geest.
Gemeente: Amen
Zingen: Klein Gloria
Gebed: om de kracht van vernieuwing vanuit de gebrokenheid
Gebed: om verlichting met de Heilige Geest

Zingen: Kinderlied – adventslied: 1 en 3
1. Jesaja schreef zijn tijd voorbij,
zo geeft hij hoop aan jou en mij.
Lees mee en blijf niet langer staan
bij hoe het altijd is gegaan

3. Niemand doet nog een ander pijn
En overal zal vrede zijn.
De mensen zijn op god gericht,
ze willen leven in het licht.

Kinderen naar nevendienst - met het boek
Zingen: 273:1, 2, 4
1. Loof God, die zegent al wat leeft,
der hem´len Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.

4. Loof God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.
Lezing: Jesaja 2: 2 – 5
Stilte
Lezing: Lucas 21: 24 – 36
Zingen: GotZ.125 (Melodie psalm 118)
1 Om licht te zien zijn wij gekomen,
een krans van mensen wereldwijd
die waakzaam van de vrede dromen
en werken aan gerechtigheid.
Ontsteek het vuur opdat wij horen
het lied dat zingt in alleman
tot nieuwe mensen zijn geboren:
Vrienden met vrede hand in hand.
2 Om licht te zijn voor alle landen,
een gloed die warmte geeft en hoop,
een bron van brood in alle handen:
de hemel houden wij ten doop.
Kom aan het licht, kom weer tot wereld,
neem wanhoop weg en duisternis,
laat zonder last van leugens leven
het mensenkind dat toekomst is.

2. Loof God, Hij stuurt het schip
der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.

3 Om licht van licht te zijn op aarde,
aanhoudend licht van het begin,
opdat geen mens meer zou verdwalen
zet God zijn eigen bloed nu in.
Opent uw hart, groen licht voor ogen
de hoop groeit waar geen wegen gaan
en wie op pad gaat, ongelogen,
vindt ooit de hemel open staan.
Overweging (afbeelding 2, 3, 4)
Zingen: 466:1, 3, 5
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!
3. Ja kom, Gij wortel Isaï,
verlos ons van de tirannie,
van alle goden dezer eeuw,
o herder, sla de boze leeuw!
O kom, o kom, Emmanuel!
Verblijd uw volk, uw Israël!

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, Emmanuel!
Verblijd uw volk, uw Israël!

Kinderen komen terug
Dienst van gebeden en gaven
Dankgebed - Gebed in stilte - Onze Vader
Collectes: (afbeelding schrijfactie)
Tafelwoorden en Iona tafelgebed
Gezegend is onze broeder Jezus (uit: De eerste dag, 2006)
Instellingswoorden ( afbeelding 6)
Gebed
Voorganger:
De Heer is met u
Gemeente:
en ook met u
Voorganger:
verheft uw harten
Gemeente:
Wij heffen ons hart tot God
Voorganger:
Brengen wij dank aan God
Gemeente:
Goed is het Hem te danken en te prijzen.

Zegenwoorden
Brood en beker worden lopend door de gemeenschap gehaald en gegeten en
gedronken: Brood wordt achterin kerk gedeeld, wijn en druivensap voorin.
We zingen de Nederlandse versie van Ubi Caritas ( Taizé lied) me
Daar waar liefde woont en vrede
Daar waar liefde woont is God met ons
Gebed na de maaltijd
Vredesgroet
Voorganger: Zoals vele graankorrels werden bijeengebracht in dit ene brood,
en vele druiven werden gemengd tot deze wijn, zo zijn wij die met velen zijn
en komen van heinde en ver, één in Christus.
De vrede van Christus zij met u.
Gemeente: En ook met u.
Voorganger: Laat ons elkaar groeten met een teken van vrede.
We geven elkaar een vredeshanddruk
Zingen: 444:1, 2, 4
1. Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
4. De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!
(afbeelding 7)
Wegzending en zegen
(afbeelding 8)

2. De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

