Orde van de dienst
op zondag 19 december 2021
Advent IV ‘De geest over het water’

Emmen, De Schepershof

10.00 uur

Vooraf orgelspel
Ambtsdragers komen binnen
Aansteken van de paaskaars
'Uit uw verborgenheid
ontsteekt Gij licht op aarde.’
Lied 444:1 en 4
voorg.:
allen:
voorg.:
allen:
voorg.:
allen:

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 HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
Licht en vrede voor u, van God de Vader
en van Jezus, de Heer.
AMEN.

Psalm 19:1 en 2
Inleidend woord
‘Verborgen in de bol
groeiend naar licht,
nieuw leven
gezegende toekomst.’
Lukas 1:39-45
39 Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, 40 waar ze het huis van
Zacharias binnenging en Elisabet begroette. 41 Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in
haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest 42 en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van je schoot! 43 Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? 44 Toen ik
je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. 45 Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden
van de Heer in vervulling zullen gaan.’
Lied 441:1 en 2
Gebed om ontferming, Psalm 80:2-4
2 Hoor ons, herder van Israël,
die Jozef leidt als een kudde.
U die troont op de cherubs, verschijn in luister
3 aan Efraïm, Benjamin en Manasse.
Laat uw kracht ontwaken,
kom, en red ons.
4 God, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.
Gebed om de opening van het Woord: Lied 695
Genesis 1:1-2

1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was woest en doods, duisternis lag over de oervloed,
en over het water zweefde Gods geest.
Lied 701
Overdenking
Grieg, Morgenstimmung
Dankgebed en voorbede
Inzameling van de gaven
Lied 435:1,2 en 3
Zegen

