zondag 23 december 2018, vierde Advent
Regenboogkerk

Maria en Elisabet
Muziek
Welkom en mededelingen

-VoorbereidingOrgelspel
De Adventskaarsen worden aangestoken
Kaarsengedicht
Bemoediging - staande
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.
Zingen: ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’, Lied 601: 1 en 2
aansluitend zitten

Kyriegebed
Kyrielied: ‘Licht in onze ogen’, Lied 463: 1-3, 5 en 8

-Dienst van de Heilige SchriftGebed
Schriftlezing Oude Testament: Micha 5: 1-4a
Zingen: ‘O kom o kom Immanuel’, Gezang 125: 1 en 2(liedboek voor de kerken)

2.

O kom, Gij wortel Isaï,
verlos ons van de tirannie,
van alle goden dezer eeuw,
o Herder, sla de boze leeuw.
Weest blij, weest blij, o Israel!
Hij is nabij, Immanuel!

Schriftlezing Evangelie: Lucas 1: 39-46
Zingen: ‘Wat heeft Maria ons bewaard’, Lied 739: 1, 2 en 6
solo: vrouwen
Overweging
Muziek

Zingen: ‘Dit ene weten wij’, Verzameld Liedboek, Lied 2
Twee keer in zijn geheel, dan vanaf * herhalen

-Gebeden en gavenDankgebed en voorbeden
beantwoord met: ‘De Barmhartige ziet naar mij om’, het refrein van Lied 157e
Stil gebed
Onze Vader
Met de kinderen:
het adventsproject ‘Gezichten rondom het Kind van de Vrede’
Collecten
Zingen: ‘Nu daagt het in het oosten’, Lied 444
Wegzending en zegen
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oAfbeelding: ‘The Greeting’, Bill Viola (1995), Museum De Pont Tilburg
Voorganger:
Ambtsdragers:
Organist:
Collecten:
Ontvangst:
Kinderdienst:
Koffieschenken:

Christine van den End
Gea Rozenberg en Peter Bras
Ies Nijman
Diaconie, Plaatselijke kerk, Wijkkas*
Leden van sectie 4
Carina Dam en Saskia Baas
Kerina Boelema en Tjitske Kerkstra, Truus en Willem Kroon

Vandaag is de 3e collecte bestemd voor de Wijkkas. Er is voor dit doel 4x per
jaar een collecte en natuurlijk de giften die tussendoor per bank worden
ontvangen. In de afgelopen tijd zijn er behoorlijk wat rekeningen ontvangen en
deze moeten allemaal betaald worden. Uw bijdrage in de collecte is dus zéér
welkom!
In verband met belastingaftrek kunt u ook dit jaar nog een bedrag op de
rekening van de Wijkkas te storten (let op: bankrek.nr. is gewijzigd): PWG
Regenboogkerk Wijkkas te Hilversum rek.nr.NL89RABO0373722478
Erik van den Berg

