Protestantse Gemeente Oegstgeest
Orde van dienst Regenboogkerk

Derde zondag van de Advent
‘Gaudete’
‘Verheugt u in de Heer te allen tijde!’ (Filippenzen 4:4)
13 december 2020
Viering van de Maaltijd van de Heer

Intrede
Muziek bij binnenkomst
Liebster Jesu, wir sind hier
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Welkom en mededelingen door de ouderling
Muziek tot verstilling
Praeludium in C-dur
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Ondertussen worden de tafelkaarsen en de derde adventskaars aan
de paaskaars ontstoken.
- wij gaan staan Bemoediging en drempelgebed voor de Adventstijd (lied 297)
voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
gemeente: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
v:
Kom tot ons, God,
naar U gaat ons verlangen uit.
Ouderling: Wek op uw kracht en schep ons nieuwe adem!
Kom tot ons, God,
V
dat Gij ons raakt met de hartslag van uw liefde,
Kom tot ons God, wek op uw kracht!
O
en ons geneest met de gloed van uw genade
G
KOM TOT ONS GOD, WEK OP UW KRACHT!
O
dat Gij ons draagt op de vleugels van uw vrede
G
KOM TOT ONS GOD, WEK OP UW KRACHT!
O
en nog ons voorgaat met de vonken van uw licht,
G
KOM TOT ONS GOD, WEK OP UW KRACHT!
O
dat Gij ons bouwt tot een hechte stad van recht
G
KOM TOT ONS GOD, WEK OP UW KRACHT!
V
doe ons weer wonen in de weelde van uw zegen.
G
AMEN
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Eerste lied

Psalm 85a

- wij gaan zitten Gebed om ontferming - na elke intentie: HEER, ONTFERM U,
CHRISTUS ONTFERM U, HEER ONTFERM U OVER ONS
Adventslied

465 (in canon)

Gebed van de zondag
v: (…) Door Jezus Christus, onze Heer.
a: AMEN

De heilige Schrift
Inleiding
(Kinderen naar de nevendienst)
Openingswoorden (Liedboek 328)
L: Gij wacht op ons totdat wij opengaan voor U.
G: WIJ WACHTEN OP UW WOORD DAT ONS ONTVANKELIJK MAAKT.
L: Stem ons af op uw stem
G: STEM ONS AF OP UW STEM, OP UW STILTE.
Eerste lezing

Johannes 3: 22-30

L: Zo spreekt de Eeuwige
G: Wij danken God!
Lied

456b: 1 gezongen 5 gesproken 6 gezongen 7
gesproken 8 gezongen

Uitleg en verkondiging
Meditatieve muziek
Air on the G string
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
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Gaven en gebeden
(Kinderen komen terug)
Toelichting op de collecte door de diaken
Gebed over de gaven,
Dank en voorbede
na iedere intentie gesproken acclamatie (Lied 458)
ZUIVERE VLAM, VERDRIJF MET JE LICHT
DE ANGSTEN VAN ONS HART
Stil gebed

De Maaltijd van de Heer
Nodiging door diaken
Tafellied

453: 1, 3 en 5

Tafelgebed 403d ‘Gij louter licht’
Voorganger zingt
Allen spreken
…
Zo zegenen wij U, Vader,
Gij louter licht en bron van eeuwig leven.
Zo zegenen wij uw Zoon, Jezus Messias
v. Zijn dood gedenken wij
a. zijn opstanding belijden wij,
v. zijn toekomst verwachten wij.
a. Maranatha. Kom spoedig, Heer!
v. Wek op uw macht, o Heer, en kom,
verlos al degenen die leven
in duisternis, angst en verschrikking,
Zend, bidden wij, uw heilige Geest,
Over deze tekenen van brood en wijn
en over heel onze gemeenschap;
dat hiermee in ons groeien mag
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de vaste hoop op een toekomst
die niemand ons ontnemen kan.
Samen met alle nu levenden die aan U opdragen:
hen met wie wij vreugde beleven
en hen over wie wij zorgen hebben…
Samen ook, lieve God, met onze doden,
die wij uit handen hebben moeten geven
en die wij voor U en elkaar gedenken…
En samen met alle geloofsgetuigen,
die onze gidsen zijn geweest
op weg naar het land van belofte…
Zó, verenigd met heel uw gemeente,
al de uwen, in hemel en op aarde,
loven wij, God van liefde, uw Naam,
zegenen wij, God van genade, uw glorie,
en prijzen wij, God van belofte, uw trouw –
door Hem en met Hem en in Hem,
Jezus Christus, onze Heer,
die ons bijeen zal brengen in uw Rijk
waar wij om bidden met de woorden:
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.
v:
allen:

De vrede van de Heer zij altijd met u.
en met uw geest.

Vredegroet: we geven elkaar een teken van vrede
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Delen van brood en wijn
Wij komen met onze jas aan naar voren, nemen brood en wijn en
vormen een kring. Thuis kunt u meevieren door ook brood en wijn te
delen.
Tijdens het delen van brood en wijn klinken herhaaldelijk de
volgende liederen uit Taizé:
* Eat this bread
* Bless the Lord (lied 103e)
* Ubi caritas (lied 568a)
Dankgebed
Slotlied

444 'Nu daagt het in het oosten...'

1 Ingezongen
2 De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
3 Ingezongen
4 De zonne, voor wier stralen
Het nachtelijk duister zwicht,
En die zal zegepralen,
Is Christus, ’t eeuwig licht!
5 Ingezongen
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Zending en zegen
v
allen
V
allen
v
allen
v

Is het waar dat God van de wereld houdt?
Amen, dat is waar!
Is het waar dat God van alle mensen houdt?
Amen, dat is waar!
Is het waar dat God alle dingen nieuw zal maken?
Amen, dat is waar!
Kom, laten we dan in vrede op weg gaan,
als mensen die God heeft geroepen,
om getuigen te zijn van de liefde
en de gerechtigheid van de hemel,
bakens van licht,
tekens van verandering,
want daaruit bestaat Gods koninkrijk.

Zegen
v: …
allen: (opgenomen)

Lied 429 c

Muziek
Christus, der ist mein Leben
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Bij de uitgang hangt de zendingsbus.
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