Protestantse Wijkgemeente Zeist-West
Viering op zondag 9 december 2018
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Collectant:
Lectrix:
Organist:
Koster:

Mw.ds. Tineke Dronkert
Robert Baayen
Heleen van den Berg
Ria van der Ros
Margaret Meijvogel
Gertjaap Kardol
Aad Oorschot

Gastvrouw:
Geluid:
Beamer:
Braille:
BHV:
EHBO:
Kinderkerk:

- de bel – teken om te verstillen
- binnenkomst ambtsdragers

Matty Oorschot
Anton Stegeman
Corja Menken-Bekius
Dorothy Hissink
Erik Simmelink
Nico van der Ros
Tjallie van der Kooi

2. De Vader die de wereld schiep,
de stem die ons tot leven riep:
dat is mijn God, ik roep Hem aan
en breng Hem dank voor mijn bestaan.

om te beginnen

3. Wie is dat ene mensenkind
dat anderen zo heeft bemind,
dat Hij zich aan een kruis liet slaan,
ons nog doet vragen naar zijn naam?

- Welkom
- Kaarsen op de tafel aangestoken
allen staan

4. De Zoon die ons geboren is,
het licht in onze duisternis,
voor kleine mensen, diep in nood,
een hoopvol woord tot in de dood.

- Openingstekst
v. Onze hulp in de naam van de Eeuwige,
schepper van hemel en aarde U die ons kent, die ons hoort
en weet wat er in ons omgaat
die ons geschapen hebt naar uw beeld:
a. breng aan het licht
de mensen die wij zijn

5. Wie zingt in ons dat ene lied:
het leven doet de dood te niet?
Verlangen dat maar niet verslijt,
een ademtocht van eeuwigheid?
6. De Geest die ons de ruimte geeft,
de levenskracht die ons beweegt:
de liefde krijgt de overhand,
de aarde wordt tot vruchtbaar land.

- Openingslied: lied 818: 1, 2
- Groet
v. De Eeuwige zal bij u zijn
a. ook u zal God bewaren

- Lezing: Lucas 3: 1 – 6

allen zitten
- Kleur van de dienst

- Lied 331 (3x)

- Kyriëgebed, afgesloten met lied 463:
1, 3, 6, 7, 8

- Overweging – stilte
- Lied 330

- Met de kinderen
kinderkerk voor 4 – 11 jaar
- Lied 288
kinderen naar hun eigen dienst

rond de tafel
- Gebeden
voorbeden
stil gebed
Onze Vader – gezongen

rond het woord
- Gebed

- Het leven van de gemeente

- Lezing: Filippenzen 1: 3 – 11

- Collecte en muziek

- Lied 95 (Tussentijds)

- Slotlied 439: 1, 2
kinderen uit de crèche in de kerk

1. Wie is die God die eeuwig leeft
en al wat is geschapen heeft,
die oerbegin en einde is
de zin van de geschiedenis?

- Uitzending en zegen
ambtsdragers en predikant verlaten
als eerste de kerkzaal
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