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Welkom

Aansteken van de kaars

Zingen: Psalm 66 : 6 en 7

Gij die God vreest, ik zal u spreken
van al wat aan mij is geschied.
Nauw richtte ik tot Hem mijn smeken,
of in mijn hart was reeds een lied.
Zou God mij hebben willen horen,
wanneer ik onrecht had beraamd?
Maar Hij nam mijn gebed ter ore,
Hij heeft mijn bidden niet beschaamd.

De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.

Stil gebed
INKEER

(we gaan staan)

Groet
V: De Heer zij met u,
G: ook met u zij de Heer

Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft

(we gaan zitten)

Kyriëgebed
Gemeente na: “zo bidden wij” steeds:
Lied 367e: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons

Zingen: Lied 451 : 1



Richt op uw macht, o Here der heerscharen
en laat uw hulp ontwaken uit uw hand,
wil voor uw aangezicht uw volk bewaren
opdat de nacht zal wijken uit het land.

Richtlijnen

HET WOORD

Gebed om de Geest

Zingen: Lied 691 : 3

In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

1e Lezing:  Jesaja 61 : 1 – 4 en 8 – 11

2e Lezing: Lucas 1 : 26 – 38

Zingen: Lied 439 : 3

Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.

Verkondiging: Goed Nieuws

Orgelspel

Zingen: Lied 461 : 1, 2, 3 en 4



Wij wachten op de koning
die ons de vrede brengt,
ontsteken onze lampen
totdat Hij komt!

Vier kaarsen zullen branden.
Het licht groeit vlam voor vlam.
Het houdt de nacht gevangen
totdat Hij komt!

Het vuur van onze vreugde,
de gloed van ons gezang
zal niet meer kunnen doven
totdat Hij komt!

Wij wachten op de koning;
zijn ster is al gezien.
Vol vrede is de morgen
wanneer Hij komt!

INTERMEZZO
Mededelingen

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, 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.



ZENDING EN ZEGEN

(we gaan staan)

Zingen: Slotlied 425 : 1

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Heenzending en zegen
G: Amen (3x gezongen)

Collecte:
Bij de uitgang staan twee collectebussen.
De eerste collecte (bus1) is bestemd voor de Kerk,
de tweede collecte (bus 2) voor Rwanda (Kerk In Actie)
Of u kunt uw gaven overmaken op de rekening van de 
diaconie
NL20 RABO 0306 9856 83 o.v.v. Collecte 19 december

Voor het thuis volgen of na afloop bekijken/beluisteren van
de dienst kunt u terecht op onze website: 
www.pkntrefpunt.nl, respectievelijk onder de rubrieken 
'Actueel' en 'Kerkdiensten in beeld en geluid' 


	INKEER

