Orde van dienst – 5 december 2021 Ontmoetingskerk te Gorredijk
2e Advent
LEVEN MET GODS DROOM IN JE HART.
Voorgangster : da. Corry Nicolay
Ouderling van Dienst: Wietze Kooistra
Organist :Hielke vd Meulen
Lector :Marijke Witvoet
Orgelspel
Welkom - door ouderling van dienst
Ouderling van dienst steekt Paaskaars aan en nodigt ook de mensen thuis uit om
een kaars aan te steken
Filmpje van kind wat 2e Adventskaars aansteekt.
Aansteken 2e Adventskaars in de kerk.
You tube Kaarsenlied
De tijd van verwachting: Advent en Sinterklaas
Harte snoepjes voor de kinderen.
We worden stil voor God
Bemoediging en groet
Lied (niet zingen) 439; 1, 2 – Verwacht de komst des Heren
Deze dienst: LEVEN MET GODS DROOM IN JE HART.
Gebed om verlichting met de Heilige Geest:
Schriftlezing Jesaja 11 vers 1 t/m 3 en 6 t/m 9
Lied (niet zingen): uit oude Liedboek 125: 1, 2 – O kom. O kom Immanuel
Schriftlezing Mattheus 1: 18 t/m 25
Lied Gezang 170 via YOU TUBE- Meester men zoekt u wijd en zijt
Verkondiging: LEVEN MET GODS DROOM IN JE HART
Lied zingen: 473:1, 3 –Er is een roos ontloken
WGL: Woorden van Geloof en Leven: U draagt me.
U draagt me
Uw handen dragen me
over de drempels
van de dagen ...
... de nacht volgt op de dag,
de dag volgt op de nacht,

een nieuw uur
volgt op de vorige
in een voortdurende cyclus.
Tijden gaan door
en veranderen,
maar U verandert niet
en draagt me
dwars door alles heen.
Regen volgt op zonneschijn
de zon breekt door na regen
gebeurtenissen volgen elkaar op.
Pijn, vreugde,
ontroering, verbazing,
machteloosheid, verwondering ...
Maar U verandert niet
en draagt me
dwars door alles heen.
Bidden met en voor elkaar, stil gebed en ‘Onze Vader’
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd. - Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
en leidt ons uit de verzoeking, verlos van de boze,
want van U is het koninkrijk , en de kracht
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid , Amen.
Orgelspel (Collectemoment voor thuisblijvers)
Lied zingen: 441: 1, 7- Hoe zal ik U ontvangen
Zending en Zegen
Orgelspel
Bij de uitgang de collectes voor de aanwezige gemeenteleden.

