ORDE VAN DIENST
20 december 2020
Zondag Rorate coeli

Voorganger ds. David Schiethart, cantor-organist Anton Pauw,
ouderling Johan Neeleman, diaken Hans Nagelkerke, m.m.v. een
zanggroep.

Inleidend orgelspel
Welkom
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen
We gaan staan
Voorganger:
Allen/stemmen:
Voorganger:
Allen/stemmen:
Voorganger:
Allen/stemmen:
AMEN

We begroeten elkaar in de naam van God die
sprak “er zij licht”
EN ER WAS LICHT
In de naam van Jezus
GODS LICHT IN DE DUISTERNIS
In de naam van de Heilige Geest
DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT

Gebed van toenadering
We gaan zitten
Lied 463: 1, 6, 7, 8 ‘Licht in onze ogen’
Inleiding op de dienst en openen van het adventskistje
Gebed om ontferming en opening van het Woord
Lezing Lucas 1: 26-33
Lied 464: 2, 3, 4
Lezing Lucas 1: 34-38
Lied 464: 6, 10
Overdenking
Meditatieve muziek
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Lied 462: 1, 2, 4, 5, 6
Gebeden Dankgebed, voorbeden, stil gebed en afsluitend bidden
we het ‘Onze Vader’
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 en bloemengroet
Lied 440: 1, 2
We gaan staan
Zegen
Allen/stemmen:

AMEN

Uitleidend orgelspel
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Mededelingen
Broodbankactie digitaal
U heeft nog tot 23 december de tijd om digitaal de waarde van een
broodje te doneren voor het goede doel in het kader van de werken
van barmhartigheid ” de hongerigen te eten geven”. Dit jaar gaat de
opbrengst naar de Voedselbank. Zie hiervoor de website bavo.nl
Collecte
Bij de deur is ook de mogelijkheid om uw gaven voor de collecte te
geven. Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven
met de app ‘Givt’. Installeer de app, en volg de aanwijzingen.
De eerste collecte diaconie is voor; Wereldhuis Stem in de Stad.
De tweede collecte is voor de kerk.
Blijft u alstublieft zitten aan het einde van de dienst totdat u
wordt uitgenodigd om uw plek te verlaten. Zo voorkomen we
dringen bij de deur.

Deze dienst is live te volgen en later terug te zien op
bavo.nl of kerkdienstgemist.nl

4

