Liturgie I

Orde van dienst
Van de eerste zondag van Advent,
27 november 2016

Laan van Meerdervoort 955
2564 AJ ‘s-Gravenhage
070 325 07 79
remgem@hetnet.nl
www.uytenbogaert.nl
kerkdienst zondag 10.30 uur

Thema: Wees waakzaam

Voorganger ds Johan Goud
Organist Hans Jacobi

Voorbereiding
Orgelspel
Aansteken van de paaskaars
(gemeente gaat staan)
Aanroeping en inkeer
Zingen Lied 439: ‘Verwacht de komst des Heren’ (vs.1,2,3)
V: Onze hulp is in de naam van de levende God
G: (gezongen) die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Hoor, Heilige Geest, wij roepen u
G: (gezongen) Wek ons tot leven, hier en nu
V: Genade zij u en vrede, van Hem die is en die was en die komt. Amen
V: (…..) Wij bidden u, eeuwige God, wees ons genadig
G: (gezongen) en doe ons in vrede leven
V: Laat ons vandaag uw liefde zien
G: (gezongen) en schenk ons uw heil
(gemeente gaat zitten)
Gebed
Zingen Lied 437: ‘Kom tot ons, scheur de hemelen’ (vs.1,2,3)
Inleidend woord en lezing van Jesaja 2:6-8 en 3:1-8
Zingen Lied 437: vs 4,5,6

Woord en gebed
Lezing Marcus 13: 33-37
Overdenking
Orgelspel
Stilte
Dank- en voorbeden
V: en daarom bidden wij en zingen:
G: Heer ontferm u, Heer ontferm u, Heer ontferm u.
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 wij
onze schuldenaars vergeven. En leidt 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.
Uitzending en zegen
Mensen aan wie we denken (bloemengroet, kaart, collectes e.d.) en afkondigingen
Zingen Lied 444: ‘Nu daagt het in het oosten’ (alle verzen)
Uitzendingswoorden en zegen
G: (gezongen) Amen, amen, amen.

Informatie
De collecten zijn bestemd voor:



De Remonstrantse gemeente
Het diaconale doel van dit kwartaal: KidsCare Kenia

De volgende kerkdienst is op zondag 4 december. De voorganger is dan ds C. Sieverink.

