Wilhelminakerk

23 december 2018
Voorganger:
Ambtsdragers:
Lector:
Organist:

ds. Gerrit Olsman
Elly Roorda, Fréderique Lucas
Loes Paul
Jan Meurs

Muziek
Welkom en mededelingen
OM TE BEGINNEN
Aansteken vierde adventskaars, waarbij we zingen
Kinderen: Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst.
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij.
Steek ze aan, ze mogen branden gaan.
Kaarsje vier, veel plezier.
Allen: Kinderen: Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst.
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij.
Steek ze aan, ze mogen branden gaan.
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
LB 19: 1 en
1. De hemel roemt de Heer,
het firmament geeft eer
Hem, die 't heelal volbracht.
De dag spreekt tot de dag
van wat zijn hand vermag,

2
2. God heeft de tent gemaakt,
waarin de zon ontwaakt
fier als een bruidegom,
die blinkend van gewaad
het bruidsvertrek verlaat
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de nacht meldt het de nacht.
Er is geen taal, geen woord,
toch wordt alom gehoord
een wijd verbreide mare.
Geen stem gaat van hen uit,
maar overal verluidt
hetgeen zij openbaren.

en licht verspreidt alom.
Zo, vrolijk als een held
die tot de zege snelt,
roept hij de nieuwe morgen;
hij trekt zijn glanzend spoor
de ganse hemel door:
zijn gloed laat niets verborgen

Allen gaan zitten
KYRIEGEBED
afgesloten met: LB 463: 1, 5-8
1. Licht in onze ogen,
5. Regen uw gerechtigheid
redder uit de nacht,
en bevrucht de aard,
geldt uw mededogen
tot de trouw ontkiemt en
nog wie U verwacht?
vrede bloeien gaat!
6. Kyrie eleison,
dat Gij u erbarmt,
onze kille koude
met uw licht verwarmt!

7. Christe eleison,
nog is niet verstomd
ons verlangend roepen
dat Gij spoedig komt!

8. Kyrie eleison,
wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
wacht niet langer meer!
GESPREK

met de kinderen

KINDERLIED
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.
De kinderen gaan naar de nevendienst.
OM TE HOREN
GEBED

bij de opening van de Bijbel

LEZING

Micha 5: 1-4a

LIED

LB 447: 1-3
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1. Het zal zijn in het laatste der tijden
dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan,
dat de wegen er heen zullen leiden
en de volken der aarde op weg zullen gaan
om de rechten des Heren te leren,
zich tot God en elkaar te bekeren.
2. Als Jeruzalems tinnen gaan blinken
en beschamen der bergen en heuvelen trots,
zal van Sion uit blijde weerklinken
het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods.
Tot bescherming van allen die leven
staat de wet van Gods heil er geschreven.
3. En een smidse van ’t huis onzes Heren
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht.
Niemand zal meer een wapen hanteren;
maar zij groeten elkaar in het heldere licht
van de waarheid die eindelijk zal dagen
over mensen van zijn welbehagen.
LEZING

Lukas 1: 39 – 45

LIED
LB 4443: 1-4
1. De engel Gabriel komt aangesneld,
de vleugels sneeuw, de ogen vurig fel.
Gegroet, zegt hij, Maria, meisje zo gewoon,
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria
2. Jouw moederschap een zegen, weet dat wel,
jouw zoon, zo langverwacht, Emmanuel,
en alle mensen danken jou de eeuwen door;
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.
3. Verwonderd kijkt Maria, heft haar hoofd,
en zegt: voor mij is goed wat God belooft.
Mijn ziel zingt hoog de Heer en prijst zijn grote naam:
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.
4. Emmanuel, de redder, bracht zij voort
in Betlehem, die kerstnacht naar Gods woord
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voor allen die geloven zal zij altijd zijn
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.
PREEK
LIED
LB 437: 1-3
1. Het zal zijn in het laatste der tijden
dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan,
dat de wegen er heen zullen leiden
en de volken der aarde op weg zullen gaan
om de rechten des Heren te leren,
zich tot God en elkaar te bekeren.
2. Als Jeruzalems tinnen gaan blinken
en beschamen der bergen en heuvelen trots,
zal van Sion uit blijde weerklinken
het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods.
Tot bescherming van allen die leven
staat de wet van Gods heil er geschreven.
3. En een smidse van ’t huis onzes Heren
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht.
Niemand zal meer een wapen hanteren;
maar zij groeten elkaar in het heldere licht
van de waarheid die eindelijk zal dagen
over mensen van zijn welbehagen.
De kinderen komen terug van de nevendienst.
OM TE DOEN
GEBEDEN
Voorbeden met acclamatie: 368b
Dauw hemel, wolken regen heil; de aarde dorst naar vrede.
Stil gebed en Onze Vader
COLLECTE

1e
2e

Jaarproject
Kerk

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

Muziek
U bent van harte uitgenodigd voor de koffie/thee na de dienst in
De Rank.
ACTIVITEITEN
23 december
18:00-19:00 Lichtjesfeest o.l.v. Ds. Kees Bregman, Oude Kerk
24 december
19:00-20:00 Kinderkerstfeest o.l.v. Barbara Broeren, Emmakerk
21:00-22:00 Kerknachtdienst, ds. Hans Blom, Emmakerk
21:30-22:30 Kerstnachtdienst, ds. Kees Bregman, Oude Kerk
22:00-23:15 Kerstnachtdienst, De Open Hof
25 december
10:00-11:15 KERSTVIERING, drs. Leen Lievaart,
Wilhelminakerk
30 december
10:00-11:15 Kerkdienst, ds. Jan Rinzema,
Wilhelminakerk
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