ORDE VAN DIENST zondag 5 december 2021.
Voorganger: ds. J.N. den Toom uit Breda
Organist: dhr. Rein Ros
VOOR DE DIENST
we bereiden ons in stilte voor op de dienst (de kerkenraad komt binnen)
welkom
aansteken van de kaarsen en het openleggen van de bijbel
DIENST VAN HET VOORWOORD
– de gemeente gaat staan –

aanvangspsalm 126 : 1 en 2
1. Toen God de Heer uit 's vijands macht
Sions gevangenen wederbracht
en ons verloste uit nood en pijn,
scheen het een blijde droom te zijn.
Wij lachten, juichten, onze tongen
verhieven 's Heren naam en zongen.
Toen hieven zelfs de heidenen aan:
‘De Heer heeft hun wat groots gedaan’.
2. Gij hebt, o Heer, ons bijgestaan
en grote dingen ons gedaan.
Gij hebt uw stad opnieuw gesticht,
wij juichen in het morgenlicht.
Laat alle ballingen nu keren
en juichen in het huis des Heren.
Wend thans ons lot, maak ons verblijd
als steppen in de regentijd.
groet
v:
de Heer is met u allen
g:
ZIJN VREDE IS MET U
bemoediging
v:
onze hulp is de Naam van de Heer
g:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v:l
die trouw houdt tot in eeuwigheid
g:
EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
drempelgebed
vervolg aanvangspsalm 126 : 3
3. Wat men hier nu met tranen zaait,
wordt eenmaal met gejuich gemaaid.
Wie 't zaad draagt dat hij zaaien zal,
gaat wenend voort en zaait het al.
Maar bij het feest der eerstelingen
zal hij verheugd het oogstlied zingen.
Dan keert hij weer te goeder uur
en draagt zijn schoven in de schuur.

– de gemeente gaat zitten –

kyrie
v: laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld, want zijn
barmhartigheid heeft geen einde.
smeekgebed
v:…………,zo bidden wij:
g: Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde!
Ontferm U toch met de ruimte van uw hart!
(de melodie staat in de standaard liturgie)

DIENST VAN HET WOORD
zingen 513 : 1
1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne,
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
gebed om de opening van de Schriften
– onder orgelspel kunnen de kinderen naar de kindernevendienst –

schriftlezing Jesaja 11 : 1 – 10
zingen 473 : 1
1. Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.
schriftlezing Mattheüs 3 : 1 – 12
zingen 456b : 1, 7 en 8
1. Kwam van Godswege
een man in ons bestaan,
een stem om te getuigen
Johannes was zijn naam.
Man van Godswege,
Johannes was zijn naam.
7. Volk uitentreuren
gezeten in de nacht,
Gods woord staat te gebeuren
zolang gij Hem verwacht.
Sta te gebeuren,
Kom, woord, in onze nacht.

8. Volk uitverkoren
Om in het licht te staan,
Een kind wordt u geboren,
Messias is zijn naam.
Kind ons geboren,
Jouw licht zal met ons gaan.
verkondiging
meditatief orgelspel
zingen 433 : 1, 2 en 4
1. Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria 's kind.
2. Kind dat uit uw kamer klein,
als des hemels zonneschijn
op de aarde wordt gesteld,
gaat uw weg zoals een held.
4. Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.
– onder het naspel komen de kinderen terug –
– de gemeente gaat staan –

belijdenis
Belijden wij in gemeenschap met de synagoge
v: en in de Geest van de Messias Jezus de enigheid van de Here God.
Hoor Israël!
g: DE HEER IS ONZE GOD.
DE HEER IS ÉÉN EN ENIG.
v: Gij zult de Heer uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
en uw naaste als uzelf.
g: AMEN.
zingen 829 : 1, 2 en 3
1, De liefde gaat ons voor
van den beginne;
zij is een lichtend spoor,
een vuur van binnen
dat straalt.
2. De hoop die in ons is
en ons doet leven,
dat is een erfenis
om door te geven
voorgoed.

3. Wij houden ons bereid
om te ontvangen
de Geest die ons geleidt
en ons verlangen
vervult.
– de gemeente gaat zitten –

DIENST VAN HET ANTWOORD
dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
g: 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.
mededelingen
inzameling van de gaven
eerste collecte: Diaconie
tweede collecte: Pastoraat en Eredienst
derde collecte: klein onderhoud
– de gemeente gaat staan –

slotlied 439 : 1, 2, 3 en 4
1. Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.
2. Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.
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.
4. O Jezus, maak mij arme
in deze heilige tijd
uit goedheid en erbarmen
zelf voor uw komst bereid.
Laat dit bestaan uw stal,
dit hart uw kribbe wezen,
opdat nu en na dezen
ik U lofzingen zal.
HEENZENDING EN ZEGEN
v:…..
g:

AMEN

orgelspel

(de melodie staat in de standaard liturgie)

