Liturgie 13 december 2020: 3e advent
Afbeelding 1
Lied voor de dienst: Nlb 454: 1, 2 en 5
1. De mensen die gaan in het duister,
die wonen in ’t land van de dood,
zij zullen een licht zien stralen;
het hemelse morgenrood.

2. Zij zullen weer zingen van vreugde,
de angst en de nood zijn voorbij,
geen vijand marcheert door de straten,
de kinderen spelen weer vrij.

5. Hij brengt het leven op aarde
terecht in zijn koninkrijk.

De mensen die gaan in het duister,
die worden de koning te rijk.

Woord van welkom
Zingen: Nlb 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.
Stil gebed, votum en groet
Gebed om de aanwezigheid van de Geest
We gaan luisteren naar het kerstlied; Er komt een Koning op de troon.
Lezing: Jesaja 65: 17 - 25
Zingen: Lied 760: 1, 2, 3 en 4
1. Gij zijt de zin van wat wij zijn,
de hartsfontein
die water geeft
dat leven is voor al wat leeft.

2. Gij gaat in ’t donker voor ons uit
en niemand stuit
uw grote gang
de eeuwen door, een wereld lang.

3. Al dwalen we ook ten dode af
tot over ’t graf,
voorgoed zijt Gij
ons met uw tederheid nabij.

4. Wij keren allen tot U weer,
beminde Heer
en grote God.
Hoe liefelijk is dan ons lot.

Lezing: Johannes 3: 22– 30
Uitleiding door Thomas Rot en Willemijn Prins
Zingen: Lied 456b: 1, 2 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.

2. Zo staat geschreven:
de heuvel moet geslecht,
geen kwaad mag zijn bedreven,
maak alle paden recht.
Zo staat geschreven:
maak alle paden recht.

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 (afbeelding 2, 3 en 4)
Lied YouTube; https://nederlandzingt.eo.nl/afspeellijst/lied/advent/waar-demensen-dwalen-in-het-donker/POMS_ S_ EO_14965251/POMS_EO_
1541270
Gebeden met onze Vader
Slotlied 352: 1, 2 en 7
1. Jezus, meester aller dingen,
Woord van God van den beginne,
in het lot der stervelingen
brengt Gij tekenen tot stand.
7. Zend uw adem, wend de steven,
dat uw schepelingen leven
door uw goede Geest gedreven
met het loflied in de mond!
Afbeelding 5
Wegzending en Zegen
Afbeelding 6

2. Gij weerstaat de boze machten,
storm en ontij, donkere nachten
en ’t gevaar dat wij niet achten:
richt U op en strek uw hand!

