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Muziek
OM TE BEGINNEN
Welkom en mededelingen
Moment van stilte
De gemeente gaat staan
Groet:

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer
Amen
Bemoediging:

LIED: Psalm 72: 1 en 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.

2.

Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.
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.

Inleiding op thema

Allen gaan zitten

Gebed
Collage poëzie en piano, “Mens die liefde doet”
LIED: Psalm 72: 4
4 Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.
GESPREK MET DE KINDEREN
KINDERLIED:

“Samen in het licht”
Kinderen gaan met het licht naar de kinderdienst

OM TE HOREN
GEBED bij de opening van de bijbel

LEZING: Johannes 9: 1-7
LIED:
1.

2.

3.

4.

NLB 534: 1, 2, 3 en 4
Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.
Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.
Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.
Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Het verhaal van de blindgeborene: “Geboren voor het licht”
LIED:
1.

2.

3.

NLB 655: 1, 2, 3, 4 en 5
Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wonderen om u heen.
Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!
Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

4.

5.

De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.
Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Kinderen komen terug uit de kinderdienst
OM TE DOEN
Aanreiken voorbedenboek
Gebeden, zo bidden wij allen:
Stil gebed en Onze Vader
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 ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid 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.

COLLECTE:

1: Jaarproject

2. Kerk

De allerkleinsten kunnen uit de crèche worden opgehaald.

LIED:

NLB 653: 1, 4 en 7

1 U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd, –
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!
4 Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons leven,
wanneer het nacht wordt in de tijd.
O licht der wereld, zie er is
voor wie U kent geen duisternis.
7 O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.
ZEGEN
Muziek
Activiteiten
Dinsdag 4 december 2018
Ochtendkring, 10.00-11.30 uur, Oude Kerk
Donderdag 6 december 2018
Gesprekskring, 10.00-11.30 uur, De Sleutel
Johanneskring, 20.00-22.00 uur, Johanneskerk

