ORDE VAN DIENST
Zondag 13 december
3e zondag van advent

Bevestiging van Wil van Maris als ouderling

Voorganger ds. Willemijn van Dijk, organist Jaap Binnema, ouderling
Anneke Jansen, diaken Zannie Wiersma, lector Arie Langeveld, m.m.v.
een zanggroep
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Inleidend orgelspel
Welkom
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen
We gaan staan
Voorganger:
Ouderling:
Voorganger:
Ouderling:
Voorganger:
Ouderling:

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 AMEN

Gebed van toenadering
We gaan zitten
De zanggroep zingt: lied 463: 1, 4, 6, 7, 8 ‘Licht in onze ogen’

1. Licht in onze ogen,
redder uit de nacht,
geldt uw mededogen
nog wie U verwacht?

4.

Bloesem in de winter,
roze dageraad,
wees ons teken dat de
zon verschijnen gaat!

6. Kyrie eleison,
dat Gij u erbarmt,
onze kille koude
met uw licht verwarmt!

7.

Christe eleison,
nog is niet verstomd
ons verlangend roepen
dat Gij spoedig komt!

8. Kyrie eleison,
wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
wacht niet langer meer!

Inleiding op de dienst en openen van het adventskistje en aansteken
adventskaars
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Gebed om ontferming en opening van het Woord
Lezing: Jesaja 65: 17-25
De zanggroep zingt: Lied 442 ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’
1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

2. Vervul, o Heiland, het verlangen,

waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Overdenking
Meditatieve muziek
Inleiding op de bevestiging
Persoonlijke woorden van Wil van Maris
De zanggroep zingt: lied 416: 1 en 2 ‘Ga met God’
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Bevestiging van Wil van Maris als ouderling
Aanvaarding en verwelkoming

We gaan staan

Gemeente van Christus, belooft u om uw nieuwe ambtsdrager te omringen
met uw meeleven, haar bij te staan in onze gezamenlijke dienst aan de
Heer en zijn Rijk en haar keer op keer te dragen met uw gebed? Wat is
daarop uw antwoord?
Allen: JA VAN HARTE
Zegen
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.
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De zanggroep zingt: lied 439: 1, 2 en 4 ‘Verwacht de komst des Heren’
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.

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.

We gaan staan
Zegen
Zanggroep:

AMEN

Uitleidend orgelspel
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Mededelingen
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.
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 is voor de Diaconie
De tweede collecte is voor de toekomst van de kerk in Haarlem

Deze dienst is live te volgen en later terug te zien
op: https://showrent.nl/streams/kerkdienst-oosterkerk-haarlem
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