Liturgie I

Orde van dienst
Van de eerste Adventszondag 3 december 2017
Thema: Gelukkig de zachtmoedigen
Voorganger ds Johan Goud
Organist: Hans Jacobi

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

Voorbereiding
Orgelspel
Verwelkoming door de gastheer/gastvrouw
Aansteken van de paaskaars
(gemeente gaat staan)
Aanroeping en inkeer
Zingen lied 463: 1,2,3 ‘Licht in onze ogen’
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 368 b, acclamatie ‘Dauw hemel’
Woord en gebed
Inleidend woord en lezing van I Samuel 2: 1-9
Zingen lied 152: 1,2,3 ‘Mijn hart verheugt zich zeer’
Lezing Galaten 6: 1-10
Zingen lied 152: 9,10

Lezing van Matteus 5: 1-12
Preek
Orgelspel
Zingen Lied 422: 1,2,3 ‘Laat de woorden die we hoorden’
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.
Uitzending en zegen
Mededelingen, o.a. aankondiging van de bij de uitgang te houden collecten.
Zingen slotlied 991, alle verzen ‘De eersten zijn de laatsten’
Uitzendingswoorden en zegenbede
G: (gezongen) Amen, amen, amen.

Informatie
De collecten zijn bestemd voor:



Hope Village (een weeshuis in Namibië)
De Remonstrantse gemeente Den Haag

De eerstvolgende activiteiten van de gemeente zijn:
Zondag 10 december is de tweede adventsdienst met de jeugd en kinderkring waar geoefend gaat
worden voor het kerstspel.

