Zondag 12 december 2021
Orde van dienst in de Schepershof Emmen-Oost
Gaudete - verheug u - derde zondag van Advent
Viering van het Heilig Avondmaal

*_*_*_*
Orgelspel
Ontsteken van de paaskaars
● Licht voor de wereld, licht van Christus
Aansteken van de derde Adventskaars (met toelichting)
Stilte voor een moment van bezinning - gemeente gaat staan
GROET
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen de werken van zijn handen
Genade, barmhartigheid en vrede
zij u van God de Vader
en van Christus Jezus
AMEN

Openingslied 85, 1 3 (hierna gaat gemeente zitten)
Woorden van welkom
Gebed om ontferming
Lied 85 ,4
Lezing Sefanja 3, 14-17
Lied 894, we luisteren naar couplet 4.

Lezing Lucas 1, 46-55
Lied 434 1,2,3
Overweging
Binnenbrengen van brood en wijn zingen we lied 816
Mededelingen en inzameling van de gaven
Gebeden
Voorbeden afgewisseld met 458 a
Stil gebed
Tafelgebed
Groet
V De Heer zal bij u zijn
A De Heer zal u bewaren
V Verheft uw hart
A Wij zijn met ons hart bij de Heer
V Brengen wij dank aan de Heer, onze God
A Hij is onze dank waardig.
V: Met recht en reden, o God,
spreken wij onze lofzegging uit,
hier en nu, overal en altijd,
omdat Gij ons met de woorden
van uw profeten en evangelisten
het zicht biedt op een wereld,
waarin door het licht van uw heil:
de aarde vol van waarheid en vrede mag worden,
en uit de hemel gerechtigheid daalt.
Zo wekt Gij grote verwachtingen in ons bestaan:
troost voor de mensen die treuren,
genezing voor mensen die lijden,
ontferming, genade en vergeving
voor allen die tot U roepen.
Daarom, o God, met Sion op haar wachtpost,
uitziende naar de grote verlossing;
met Maria, die opgetogen
van haar verwachting getuigd heeft;
met Elisabeth en Zacharias,

verwonderd over de weg die Gij met hen ging;
en met allen die Israëls vertroosting
verwachten en bezingen,
verheffen ook wij onze stem:
Lied 404e Heilig, heilig, heilig
V: Gezegend is Jezus,
die met zijn komst ons leven met uw Naam verbindt
die door zijn mededogen en liefde genade aan ons mededeelt;
die in nederigheid uw rijk gestalte geeft;
die zijn hart volledig opent voor vermoeide, machteloze mensen;
die de kleinen niet minacht en de geringen niet vergeet;
Die op de avond voor zijn dood
zijn liefde voor ons heeft bezegeld
met de tekenen van deze gaven,
toen Hij een brood nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
het brak en aan de zijnen gaf
met de woorden:
Dit is mijn lichaam voor u;
doet dit tot mijn gedachtenis!
Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
en die aan de zijnen gaf
met de woorden:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedach-te-nis!
Zingen 403a (couplet 1)
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij zijn dood
en leven totdat Hij komt.
V: Zo gedenken wij dan, goede God,
het geheim van de Gekruisigde,
Jezus Christus, de Rechtvaardige,
door U uit de doden gewekt.
Zingen lied 200
V: Samen met alle levenden die wij aan U opdragen:
de mensen met wie wij vreugde beleven

de mensen over wie wij zorgen hebben ....,
de mensen die wij aan de dood moesten afgeven
en die wij hier gedenken,
samen met alle geloofsgetuigen,
die ons een gids zijn op weg naar het land van belofte,
zo, samen met heel uw gemeente loven wij Uw naam,
prijzen wij Uw trouw,
door Hem en met Hem en in Hem
zal Uw naam geprezen zijn,
daarom bidden wij
Onze Vader ...
Zingen 408 e (met voorzang)
Vredegroet
V: De vrede van de Heer zij altijd met u!
A: En met uw geest
V: Geef elkaar een teken van vrede
(gemeenteleden wensen elkaar
V: ontvang dan de tekenen van het Koninkrijk.
Ronddelen van brood en wijn
Dankzegging na de maaltijd
v. Goede God,
het brood dat wij aten
is een teken van Hem,
wiens leven vruchtbaar was:
Jezus Christus, onze Heer.
Mogen wij voor elkaar zijn, zoals Hij.
Zo komt uw koninkrijk dichterbij.
Amen
Slotlied 444 1, 2, 5
Wegzending en zegen
De Eeuwige zegene en behoede ons,
de Eeuwige doe haar aanschijn over ons lichten en zij ons genadig,
de Eeuwige verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede.
A: AMEN (gezongen)
---------------------------------
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