Wilhelminakerk

16 december 2018
Voorganger:
Ambtsdragers:
Lector:
Organist:

ds. J.P. Koning
Wijgert Teeuw, Denise Smit
Janny Mook
Hans Hulshof

Muziek
Welkom en mededelingen
OM TE BEGINNEN
Aansteken derde adventskaars, waarbij we zingen
(1e keer kinderen; 2e keer gemeente)
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst.
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij.
Steek ze aan, ze mogen branden gaan.
Kijk ik zie, kaarsje drie.
Allen gaan staan
GROET

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

BEMOEDIGING

gezongen door de gemeente
Onze Hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

DREMPELGEBED
LIED
440: 1 en 2
1. Ga, stillen in den lande,
uw koning tegemoet,
de intocht is ophanden
van Hem die wonderen doet.
Gij die de Heer verwacht,
laat ons vóór alle dingen
Hem ons hosanna zingen.
Hij komt, Hij komt met macht.
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2. Vat moed, bedroefde harten,
de koning nadert al.
Vergeet uw angst en smarten,
daar Hij u helpen zal.
Er is weer nieuwe hoop:
Hij noemt u zijn beminden,
in ’t woord laat Hij zich vinden,
in avondmaal en doop.
Allen gaan zitten
KYRIEGEBED
afgesloten met: NLB 444: 1, 2 en 3
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.
GESPREK

met de kinderen

KINDERLIED
1. We gaan voor even uit elkaar en horen Gods verhaal,
van 't Kind geboren in een stal, het kwam voor allemaal.
2. Wij geven Zijn verhalen door en wie zich openstelt
ervaart het licht, ook in de nacht, door Jezus ons gebracht.
De kinderen gaan naar de nevendienst.
OM TE HOREN
GEBED

bij de opening van de Bijbel

LEZING

Sefanja 3: 14 - 20
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LIED
176: 1 en 2
1. Om Sions wil zwijg ik niet stil,
maar zal het heil des Heren,
Jeruzalem, met luide stem
lofzingend profeteren;
totdat uw leed gewroken is,
totdat uw licht ontstoken is,
totdat gij straalt in ere.
2. Uw luister gaat als dageraad
voor alle volken blinken.
Gij draagt voortaan een nieuwe naam
die God u toe zal denken.
O kroonjuweel, o donk're gloed,
o kleinood Gods dat flonk'ren moet
met glans die Hij zal schenken.
LEZING

Lukas 3: 7 – 18

LIED
456a: 1, 3 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.
3. Doper, wat liep je
In kemelharen pij,
als een profeet, wat riep je
daar in die woestenij?
Doper, wat riep je
daar in die woestenij?
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.
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OVERWEGING
MEDITATIEF ORGELSPEL
LIED
686: 1 en 2
1. De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.
2. Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.
De kinderen komen terug van de nevendienst.
OM TE DOEN
GEBEDEN

Voorbeden met acclamatie: 367-e
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Stil gebed en Onze Vader

COLLECTE

1e
2e

Eigen doel: Mercy Ships
Kerk

Muziek
De kleinsten kunnen uit de crèche worden opgehaald. Na de
collecte, allen gaan staan (zover mogelijk).
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SLOTLIED
435: 4
4. Hef op uw hoofden, poorten wijd!
Elk hart zij Hem ter woon bereid!
De palmen van uw eerbied spreidt
de weg langs, die uw koning rijdt.
Hij komt tot u met troost en vreê
en brengt u heil en liefde mee.
Geprezen zij de Heer,
Hij geeft u ’t leven weer!
ZEGEN

door allen beaamd

Muziek
U bent van harte uitgenodigd voor de koffie/thee met
ontmoeting na de dienst in de Rank.
ACTIVITEITEN EN ONDER DE AANDACHT…

16-12
18-12
19-12
20-12
21-12
22-12
23-12

16:00
18:15
19:00
19:15
10:00
17:30
20:00
10:00

Festival of Poetry & Carols
Oefenen kinderkoor
Christelijke meditatie
Vesper in de Advent
Koffie- en theetafel
Samen aan tafel
A festival of Lessons and Carols
Ds. Gerrit Olsman

Oude Kerk
Emmakerk
De Sleutel
De Open Hof
Emmakerk
Emmakerk
Emmakerk
Wilhelminakerk

voor meer informatie over activiteiten zie:
www.geloveninsoest.nl/activiteiten

5

