
ORDE VAN DIENST  
  

VOORBEREIDING 

♫ Orgelspel (het wordt stiller in de kerk om zich persoonlijk te kunnen  voorbereiden op deze viering) 

 Moment van verstilling  

 Welkom  

 Groet en bemoediging (we gaan staan) 
V. De Heer zij met u 
G. OOK MET U ZIJ DE HEER! 
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V. Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
G. EN DIE NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 

 Drempelgebed  

♫ Lied: 745: 1,2. (Uit de schemer van de tijden)   (hierna gaan we zitten) 

 Kyrië 

V. Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld  

Gebed besloten met 

V. Heer, ontferm U 
G. CHRISTUS, ONTFERM U / HEER, ONTFERM U 

♫ Adventslied: 433:1 (Kom tot ons de wereld wacht)           

DIENST VAN HET WOORD  

 Gebed bij de opening van de schriften 

♫ Lied voor/met de kinderen ‘Wij bidden om verhalen’ 

 Moment met de kinderen  (hierna gaan de kinderen naar de nevendienst) 

 Evangelielezing: Lucas 1, 26-38 
♫  Lied: NLB 157a: 1, 2,3.(Mijn ziel maakt groot de Heer) 
 Preek/Verkondiging (hierna zoeken wij de stilte luisterend naar meditatieve muziek) 

♫ Lied: NLB 464: 3,4. (De hemel spreekt, Maria hoort)  

    (hierna komen de kinderen terug van de nevendienst) 

DIENST VAN DE GAVEN EN GEBEDEN  

 (Diaconale) mededelingen (bloemengroet, collecte etc.) 

† Wij gedenken ……  

Indien iemand van onze wijkgemeente wordt herdacht, zingen we na een korte stilte ♫ Lied 961 

 Dankzegging en voorbeden, met na iedere gebedsintentie: 

 V. Laat ons bidden  of  zo bidden wij:  

Allen: Gebedsacclamatie Lied 368a: Kom, Heer, en wacht niet langer  

 Stil gebed - Onze Vader 

BESLUIT VAN DE DIENST     (de kinderen uit de oppas komen in de kerk en we gaan daarna staan) 

♫ Slotlied: NLB 441: 1,10 (Hoe zal ik U ontvangen)  

 Woorden van wegzending en zegen met gezongen AMEN. 

♫ Orgelspel 
 

 Inzameling van de gaven bij de uitgang 

 


