Wilhelminakerk

30 december 2018
Voorganger:
ds. Jan Rinzema
Ouderling van dienst: Leen Lievaart
Lector:
Marieke Gersdorf
Organist:
Gert Muts
Muziek: Herders, Hij is geboren – Jaap Dragt
Welkom en mededelingen
Muziek: Uren, dagen, maanden, jaren – Jan Zwart
OM TE BEGINNEN
De gemeente gaat 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

LB 33: 1 en 2

33. Kom nu met zang en roer de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word'als nooit tevoren
door wie Hem behoren
t feestlied ingezet!
Meld de blijde mare
bij de klank der snaren,
steek de loftrompet.
2. Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.

Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde
overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Hem’len hoog verheven,
vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.
De gemeente gaat zitten
GESPREK

met de kinderen

KINDERLIED
1.

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God, op hem zijn wij gericht.

2.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

De kinderen gaan naar de nevendienst.
KYRIEGEBED
afgesloten met: LB 301A
KYRIE ELEISON. CHRISTE ELEISON. KYRIE ELEISON.
Lofzegging
LIED

LB 66:1, 3 en 7

1. Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel de aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.
3. Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zing alom op aard,
loof Hem door wie wij zijn herboren,

die ons voor wankelen heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.
7. De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.
OM TE HOREN
GEBED

bij de opening van de Bijbel

LEZING

Galaten 3 vers 23, 4 vers 7

LIED

LB 67A: 1, 3 en 4

1. Heel de aarde jubelt en juicht
voor de Heer, halleluja, halleluja!
Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,
loven zijn machtig beleid,
omdat Hij steeds op wondere wijze
alles bestuurt in gerechtigheid.
Heel de aarde jubelt en juicht
voor de Heer, halleluja, halleluja!
3. Hij is de God, die ons verblijdde,
die onze nood heeft verstaan;
die ons een hemels paasmaal bereidde
en zonder vrees door de wereld laat gaan.
Heel de aarde jubelt en juicht
voor de Heer, halleluja, halleluja!
4. Laat alle volken uw almacht vrezen,
aller lof zij U gewijd, laat Heer,
uw Naam bezongen wezen,
in aller eeuwen eeuwigheid.
Heel de aarde jubelt en juicht
voor de Heer, halleluja, halleluja!

LEZING

Lukas 2: 25 – 32

LIED

LB 302A

God in den hoog’ alleen zij eer
en dank voor zijn genade,
Halleluja, halleluja!
PREEK
LIED

LB 342

1. In God de Vader op zijn troon
geloven wij, en in de Zoon,
uit God geboren voor de tijd –
Hem zij de macht, de majesteit!
2. En in de Geest, die ons geleidt,
geloven wij: dat er altijd
een Trooster is, zacht als de wind,
een sterke moeder bij haar kind.
3. Lof zij de Vader, die ons schiep
en licht uit nacht tevoorschijn riep.
Lof zij de Zoon, die onze nood,
ons kruis verdroeg en onze dood.
4. Die onderging en overwon
en als de zon ten hemel klom,
die aan de dag treedt op zijn tijd
en eenmaal recht van onrecht scheidt.
5. Lof zij de Geest die wereldwijd
ons kerk maakt: Christus toegewijd
tot wij, van alle kwaad bevrijd,
God zien in alle eeuwigheid.
6. Amen.
De kinderen komen terug van de nevendienst.

OM TE DOEN
GEBEDEN

Voorbeden met acclamatie: 367a
Heer, ontferm u
Stil gebed en Onze Vader
COLLECTE

1e

Diaconie 2e Kerk

Muziek
De kleinsten kunnen uit de crèche worden opgehaald.
De gemeente gaat staan.
SLOTLIED

868: 1, 2 en 5

1. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam, psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.
2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.
ZEGEN

door allen beaamd

Muziek
U bent van harte uitgenodigd voor de koffie/thee na de dienst in
De Rank.
ACTIVITEITEN
31 dec 19.30 uur
Emmakerk
3 jan 10.00-11.30
3 jan 10.00-11.30
3 jan 10.00-12.00

Oudejaarsvesper, ds. Kees Bregman,
’t-Elf uurtje bij Willemien, Wilhelminakerk
Gesprekskring, De Sleutel
Koffie- en theetafel, Emmakerk

6 jan 10:00 uur Nieuwjaarsdienst, ds. Gerrit Olsman,
De Open Hof, inloop vanaf 9.30 uur,
aansluitend Nieuwjaarsontmoeting PGS
6 jan 16.30-17.30 Wake Detentiecentrum Kamp Zeist

