ORDE VAN DIENST
3e zondag van Advent
16 december 2018
Thema: Angst wordt hoop
m.m.v. Umami
Welkom en mededelingen
Intochtslied

Kom nu zijn poorten met dankzegging binnen
Opwekking 234
(M) Kom nu zijn poorten met dankzegging binnen.
Ga tot zijn voorhof in met lof.
(V)Kom nu zijn poorten met dankzegging binnen.
Ga tot zijn voorhof in met lof.
(A)Verheugt u, wees blij in onze Schepper.
Verheugt u, wees blij in de Vader van ’t licht.
Verheugt u, wees blij in onze Redder.
Verheugt u in Hem, die was en die is.
Stil gebed
Onze hulp is de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet laten varen het werk van zijn handen.
Groet
Aansteken 3e Adventskaars
door Paul van Doorne
Gebed om ontferming
Umami

Stil, mijn ziel, wees stil
Opwekking 717
Stil, mijn ziel, wees stil, en wees niet bang,
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds, Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.
refrein
God, U bent mijn God en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw, een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.
Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af,
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op hem en hef je schild,
tegen de pijlen van verleiding. refrein

Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los,
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht,
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.
refrein 2x
Ik rust in U alleen 2x
Gebed bij de opening van de Schriften
Gesprek met de kinderen
Zingen
Projectlied
Jesaja, jij kunt kijken in de verte van de tijd,
alsof je door een kijker tuurt: de toekomst lijkt dichtbij.
Zie jij al wat Gods plan is? En wanneer het begint?
Geef ons alsjeblieft een derde hint! Waar gaan we naartoe?
Ik zie, ik zie de brengers van het goede nieuws.
Zij zingen van de vrede in de straten.
Een lied dat leven geeft: God heeft ons niet verlaten!
Klein wordt groot. Traan wordt troost. Angst wordt hoop. God blijft God.
Jesaja, jij kunt kijken in de verte van de tijd,
alsof je door een kijker tuurt: de toekomst lijkt dichtbij.
Er blijven nog wel vragen: Wanneer? En waar? En hoe?
Maar één ding is wel zeker: daar gaan we naartoe.
Één ding is wel zeker: daar gaan we naartoe!
Lezen

Jesaja 52: 7-10
Lucas 1: 26-38
door Peter Lotterman
Zingen
Lied 443
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
voor allen die geloven zal zij altijd zijn
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.
Uitleg en verkondiging

Umami

Verwachten
Opwekking 780
Ik zie uit naar de Heer. )
Ik zie uit naar de Heer. )
Mijn ziel ziet uit naar Hem )
2x
en verlangt naar zijn Woord. )
Refrein :
Wij verwachten vol verlangen de Heer.
Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om Hem is ons hart verblijd.
Op zijn heilige naam vertrouwen wij.
Ik zie uit naar de Heer. )
Ik zie uit naar de Heer. )
Mijn ziel ziet uit naar Hem )
en verlangt naar zijn Woord. )
(Refrein)

2x

Mijn ziel verlangt naar de Heer. )
Mijn ziel verlangt naar de Heer, ) 2x
meer dan wachters uitzien naar de morgen. )
Ik zie uit naar de Heer. )
Ik zie uit naar de Heer. )
Mijn ziel ziet uit naar Hem )
en verlangt naar zijn Woord. )
(Refrein 2x)

2x

Op zijn heilige naam vertrouwen wij.
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
Kinderen komen terug uit Kinderkerk en Oppas
Slotlied

O kom, o kom, Immanuël
Gezang 125: 1, 3 en 4 (LvdK)
1. O kom, o kom, Immanuël
3. O kom, o kom, Gij Oriënt,
Verlos uw volk, uw Israël
en maak uw licht alom bekend;
herstel het van ellende weer
verjaag de nacht van nood en dood,
zodat het looft uw naam o Heer
wij groeten reeds uw morgenrood.
Weest blij, weest blij, o Israël
Weest blij, weest blij, o Israël
Hij is nabij Immanuël
Hij is nabij Immanuël
4. O kom, Gij sleutel Davids, kom
en open ons het heiligdom
dat wij betreden uwe poort
Jeruzalem, o vredesoord
Weest blij, weest blij, o Israël
Hij is nabij, Immanuël
Wegzending en zegen

