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met het oog op de privacywet mogen tijdens de dienst geen foto’s worden gemaakt
als onze huisfotograaf aanwezig is en u wilt niet gefotografeerd worden
neem dan plaats in de banken onder het orgel

vandaag is het de 1e zondag na Kerst.
alles trilt nog na van wat er met Kerst gebeurd is.
de vreugde over de geboorte van Gods Zoon is nog niet voorbij.
daarom hangt er nog steeds een feestelijk wit antependium.

VOORBEREIDING
- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- stilte
- lied 489

(wij gaan staan)

- bemoediging
v Onze hulp is de naam van de Heer,
a die hemel en aarde gemaakt heeft,
v die trouw houdt tot in eeuwigheid,
a en niet laat varen de werken van zijn handen.
- drempelgebed
v Hier zijn wij God , . . . . . . .
zo bidden wij U in Jezus' naam.
a Amen.
- lied 93
(wij gaan zitten)

- smeekgebed
- kyrië
v Heer ontferm U
v Christus ontferm U
v Heer ontferm U over ons

a Heer, ontferm U
a Christus ontferm U
a Heer ontferm U over ons

- loflied 470: 1, 4, 5
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DIENST van het WOORD
- groet
v De Heer zij met u,
g ook met u zij de Heer.
- gebed bij de opening van de Schrift
- woord voor de kinderen
- kinderlied 469: 1, 3, 15

(Kinder-Kerstlied van Maarten Luther)

- lezing Jesaja 61: 10 – 62: 5
- lied 176: 1, 2, 3, 6
- lezing Lucas 2: 22 - 28
- lied 159a
- lezing Lucas 2: 33 - 40
- lied 324
- uitleg en verkondiging
- orgelsolo
- lied 494

DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
1e rondgang, Eredienst
2e rondgang, Diaconie

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- de kinderen komen terug
- lied 500: 1, 2, 5

(wij gaan staan)

- v wegzending en zegen
a Amen
uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk
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