Gezichten rondom het Kind van de Vrede
Zondag 16 december 2018, derde Advent

Regenboogkerk - Hilversum

de timmerman
Orgelspel (samen worden we stil)
Welkom en mededelingen

-VoorbereidingMuziek
Aansteken van de Adventskaarsen
Gedicht
Een kleine rij van kaarsjes,
ze geven steeds meer licht,
het derde kaarsje brandt nu ook,
ze brengen een bericht.
We gaan staan

Bemoediging
Vgr.
Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen
die hemel en aarde gemaakt heeft,
Vgr.
die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen
die niet loslaat wat zijn hand begon.
Groet
Stil gebed
Zingen: De nacht loopt ten einde, Lied 460: 1, 5 en 6
Kyriegebed
Vgr.
Heer, ontferm U.
Allen: (na iedere bede) Kyrie eleison, Lied 463: 6, 7 en 8

-De Heilige SchriftGebed
Vgr.
De Heer zal bij u zijn.
Allen
De Heer zal u bewaren.
Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 7: 1-16
Zingen: O wijsheid, daal als vruchtbare taal, Lied 466: 1, 2 en 3
Tweede Schriftlezing: Psalm 130
(vertaling Ida Gerhart en Marie van der Zeyde)
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Zingen: Lied 466: 4 en 5
Schriftlezing Evangelie: Mattheüs 1: 18-25
Zingen: U komt de lof toe, Lied 339b
3

Prediking
Cantorij: Rejoice in the Lord, alway (Henry Purcell)
Rejoice in the Lord alway, and again I say, rejoice.
Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand.
Rejoice in the Lord alway, and again I say, rejoice.
Vertaling:
Verheug u in de Heer, altijd, en opnieuw zeg ik, verheug u.
Laat uw beperking bekend zijn bij iedereen. De Heer is dichtbij.
Verheug u in de Heer, altijd, en opnieuw zeg ik, verheug u.
Zingen: Lied 466: 6 en 7

-Gebeden en gavenDankgebed en voorbeden
Vgr.
Hoor ons gebed.
Allen: Heer, hoor ons roepen en schenk ons genade, Lied 367j
Stil gebed
Kindergesprek
Collecten

-De Tafel van de HeerZingen: De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan,
Lied 762 (melodie: Gezang 27)
Cantorij: 1 en 5, Allen: 2, 3, 4 en 6
Nodiging
Tafelgebed
Zingen: Heilig, heilig, Lied 406b
Inzettingswoorden: 1 Korintiërs 11: 23-26
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Onze Vader
Zingen: Lam Gods, Lied 408a
Vredegroet
Vgr.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
Allen: Zijn vrede ook met u.
Vgr.
Wenst elkaar de vrede van Christus.
Gemeenschap van brood en wijn
Dankgebed
Zingen: Komt ons in diepe nacht ter ore, Lied 489
Uitzending en zegen
Allen: Amen.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oKerkasiel Bethelkapel Den Haag
In het buurt- en kerkhuis Bethel in Den Haag wordt sinds 26 oktober een
voortdurende kerkdienst gehouden. Het doel is om via dit kerkasiel rust en
veiligheid te bieden aan het gezin Tamrazyan en om tijd en ruimte te creëren
voor een gesprek met de overheid over een menselijke oplossing voor kinderen
die het slachtoffer worden van de huidige toepassing van de zogenoemde
kinderpardon-regeling. Voor de invulling van deze onafgebroken kerkdiensten
worden voorgangers uit het hele land gevraagd en inmiddels hebben velen
hieraan gehoor gegeven. Van dinsdagavond 18 december 22.00 uur tot
woensdagmorgen 2.00 uur zullen ds. Erik van Halsema en ds. Heleen Weimar
voorgaan. Iedereen is van harte welkom om mee te gaan naar Den Haag en
deze vieringen bij te wonen. Het adres van Buurt- en kerkhuis Bethel is:
Thomas Schwenckestraat 30, 2563 BZ Den Haag.
Zaterdag 1 december was in het televisieprogramma Nieuwsuur een reportage
over het buurt- en kerkhuis Bethel, Het geeft een goed inzicht wat het kerkasiel
precies inhoudt. https://www.npostart.nl/nieuwsuur/01-122018/VPWON_1290436.
ds. Heleen Weimar
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COLLECTEBONNEN BESTELLEN
Deze zondag kunt u voor het laatst dit jaar met het gele formulier
collectebonnen bestellen.
Tot uiterlijk 20 december kunt u ook nog direct met een overmaking per bank
uw collectebonnen bestellen (via bankrekeningnr. Wijkkas
NL89RABO0373722478).
In dat laatste geval wel het aantal kaarten en de bonwaarde aangeven en ook
graag uw naam en adres vermelden bij de omschrijving.
Erik van den Berg
Afbeelding: Jozef wordt bezocht door de engel, olie op doek,
George de la Tour, ca. 1642, Musée d’arts de Nantes
voorganger:
ouderling:
diaken:
organist:
medewerking:
kinderdienst:
tienerdienst:
collecten:

ontvangst:
koffieschenken:

ds. Jurjen Zeilstra
Maarten Hogendoorn
Renze Sleeking
Ies Nijman
de Cantorij o.l.v. Arno Rog
Fokko Bosker en Kees Koopmans
Saskia Baas en Renate Japenga
1. diaconie
2. plaatselijke kerk
3. maaltijdcollecte (bestemd voor het
landbouwprogramma van de
zendingsdiaconessen in Rwanda)
leden van sectie 3
Joke de Witt en Daniël van Zaalen,
Corien en Bras van Buren
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