ZONDAGSBRIEF WILHELMINAKERK
9 december 2018
DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL

Voorganger: ds. Arrie van Veen
Ambtsdrager van dienst: Leen Lievaart
Lector: Gerda Masselink
Organist: Theo v.d. Woude
Beamer: Bart-Jan Smit
Muziek
OM TE BEGINNEN
Welkom en mededelingen

Lied: ‘Verlanglichtjes’, projectlied (1e kinderen 2e allen)
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
Goed idee, kaarsje twee
De tweede Adventskaars wordt aangestoken

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader en
van Jezus Christus, onze Heer!.
Amen
Bemoediging
Onze Hulp is in de Naam van de Heer die
hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed
Lied: Psalm 80: 1, 2 en 7
1 O God van Jozef, leid ons verder,
hoor ons en wees weer onze herder;
gij vuurkolom, straal gij ons toe.
Waak op, o Held, wij worden moe;
laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.
2 Wek op uw kracht en kom bevrijden
uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde.
Die troont daar op de cherubim,
gedenk uw dienaar Efraïm,
laat zijn gebed niet onverhoord!
Herder Israëls, leid ons voort!
7 Dan zullen wij niet van U wijken,
uw naam zal op ons voorhoofd prijken,
uw naam is ons als uw gelaat:
een sterrenbeeld, een dageraad.
Laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.

We gaan staan

Gebed om ontferming.

We gaan zitten

Lied: NLB 463: 1, 3, 4, 6 en 8
1 Licht in onze ogen,
redder uit de nacht,
geldt uw mededogen
nog wie U verwacht?
3 Herder, wil behoeden,
wie in ’t duister valt.
Keer hun lot ten goede,
licht dat stralen zal!
4 Bloesem in de winter,
roze dageraad,
wees ons teken dat de
zon verschijnen gaat!
6 Kyrie eleison,
dat Gij u erbarmt,
onze kille koude
met uw licht verwarmt!
8 Kyrie eleison,
wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
wacht niet langer meer!
MOMENT MET DE KINDEREN
Lied: We gaan voor even uit elkaar
We gaan voor even uit elkaar en horen Gods verhaal
van 't Kind geboren in een stal, het kwam voor allemaal
Wij geven Zijn verhalen door en wie zich openstelt
ervaart het licht, ook in de nacht, door Jezus ons gebracht.
OM TE HOREN

Gebed bij de opening van de bijbel
Lezing: Maleachi 3: 1-5
Lied: NLB 462: 1, 2, 4 en 6
1 Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen
levenslang gebroken zijn?
2 Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?
4 Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.
6 Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.
Lezing: Lucas 1: 26-38
Lied: NLB 339a
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.
Preek
Lied: NLB 441: 1, 5 en 10
1 Hoe zal ik U ontvangen,
wat wordt mijn eerste groet?
U, ieders hartsverlangen,

vervult ook mij met gloed!
O Jezus, licht der wereld,
verlicht mij, dat ik weet
waarmee ik U moet eren,
U waardig welkom heet.
5 Niets dreef U uit den hoge
naar wat wij mensen zijn,
dan liefde, louter liefde.
U ziet de schuld en pijn,
waarmee wij allen falen,
maar houdt die grote last,
de wereld met haar kwalen,
in uw erbarmen vast.
10 Hij zal de wereld richten,
berecht wie Hem bevocht.
Genadig zal Hij lichten
voor wie Hem heeft gezocht.
Kom haastig, licht der wereld,
en leid ons allemaal
uw grote vreugde binnen,
uw feest, uw liefdesmaal.
De kinderen voegen zich weer bij ons
OM TE DOEN
Voorbeden met gezongen acclamatie lied 367-k
Hoor ons bidden, God en luister,
wees nabij in licht en duister.
Stil gebed
Collecte: 1. Diaconie

2. Kerk

DE MAALTIJD VAN DE HEER
V:
A:
V:
A:
V:
A:

De ENE zij met u
ZIJN GEEST IN ONS MIDDEN
verheft uw harten!
WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER!
zegenen wij de Eeuwige onze God!
HEM ZEGGEN WIJ DANK!

Lied: 985: 1
1 Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
boven ons mensen: de naam van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,
mensen beneden zingen U ter eer!
Nodiging
…
Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
A: Maranatha.
Instellingswoorden
We bidden staande het Onze Vader
Vredewens
We wensen elkaar met een handdruk de vrede van
Christus.
Lied: 381: 2, 3 en 5.
1 schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet
in ’t teken van uw lichaam en uw bloed.
Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;

3 Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid,
voor onrechtvaardigen gerechtigheid,
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament.
5 Nu ik mijn hand strek naar ’t gebroken brood
en neem de beker, die Gij zelf mij bood,
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij;
berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij.
Uitdeling van brood en wijn
Dankzegging.
Lied: NLB 381: 6
6 U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.
Slotlied: 444: 1-5
1.

Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2.

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

3.

Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten ’t morgenrood.

4.

De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!

5.

Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Zegen,
Door allen gezongen beaamd
Activiteiten
Maandag 10 december 2018
Leeskring Boekentaal Mondiaal, 14.00-15-30 uur, Emmakerk
Film Lion, 20.00 uur, Emmakerk
Woensdag 12 december 2018
Bijbelkring Molenschot, 15.00-16.00 uur
Oefenen kinderkoor, 18.15 19.15 uur, Emmakerk
Vesper in de advent, 19.15-20.00 uur, De Open Hof
Bijbelleeskring, 20.00-22.00 uur, Emmakerk
Donderdag 13 december 2018
Gesprekskring, 10.00-11.30 uur
Koffie en theetafel, 10.00-12.00 uur, Emmakerk
Heilige onrust, 20.00 uur, Emmakerk
Zaterdag 15 december 2018
Smaakvol en Gastvrij, 10.00-14.00 uur, De Open Hof
Herderstocht rond Cabrio, 18.00-20.00 uur

