Liturgie bij de viering op zondag 24 oktober 2021

Voorbereiding

Lied: 326, 1.4.5.6

Muziek
Welkom

Woorden voor onderweg: Jochebed

Aansteken van de Adventskaars

Lied:

Als Advents-kaarsenlied: 437, 1.2
Groet en openingsgebed
Inleiding op de viering
Rondom het Woord
Inleiding bij ‘Vrouwen die Jezus voorgingen’
1e lezing: Exodus 1 en 2,1-10
Lied:

2. Wolken dragen dromen aan
dromen vol verlangen,
dat het donker weg zal gaan
ons niet houdt gevangen.
Kyrië eleison
God ontferm U, keer U om,
laat Uw vrede komen
altijd bij ons wonen.
Dank aan Jacques Boer!
Gebeden en Gaven
Hoe in duisternis dit bestaan ook is,
hoe zwart mijn verdriet, wanhoop wordt het niet,
omdat Gij God zijt die mijn leven leidt,
Gij volstaat mij, zijt mijn zekerheid.
Van uw aangezicht straalt mijn ogenlicht.
Komen zal de dag dat ik rusten mag.
Die rampzalig zijn, zullen zalig zijn.
Die verworpen zijn, zullen in U zijn.
Die zich keerden van U, zij vinden U.
Onbeminden, om niet bemind door U.
Lachen wordt gehoord als uw laatste woord
dit verscheurd heelal prachtig maken zal.
(t. H. Oosterhuis; mel. Ps.47).

2e lezing: Lezing van Johannes 1,1.4-5

-Dankgebed
-Voorbeden
-Stil Gebed
-Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
Maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid! Amen.
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Toelichting bij de collecte
Slotlied: 439, 1
Nawoord
Heenzending en Zegen
Gezegend om tot zegen te zijn
Uittochtslied: 462, 1.3.6

Orgel: André Potter
Ouderling: Atie Kortekaas
Diaken: Heleen Verduyn
Lector: Heleen Verduyn
Koster: Erik Jan van der Hulst
Predikant: Piet van Reenen
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