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Zie,
kijk
hoe vanuit geloof
in de liefde
de hoop groeit
in een wereld
waarin zoveel donker is.

Ochtendgebed
4e zondag
van de Advent

24 december 2017
voorganger: ds. N.J. Pronk
organiste: Marion Röber

‐ ontmoeting
‐ orgelspel
‐ de kaarsen op tafel, ook de 4e adventskaars, worden aangestoken
‐ stilte
‐ openingsvers

- lofprijzing:

‐ hymne: gezang 466. allen: 1 , 6 en 7.
links: 2 en 4
rechts: 3 en 5.
Verblijd uw volk, uw Israël!
‐ psalm: psalm 19 : 1 – 11. (uit: 50 psalmen, proeve van een nieuwe vertaling)

1. v. Voor de koorleider. Een psalm van David.
2. l. De hemel ontvouwt de glorie van God
het uitspansel roemt het werk van zijn handen.
3. r. De dag geeft het door aan de volgende dag
de nachten vertellen elkaar wat ze weten.
4 l. Het is geen spreken, er zijn geen woorden
en hun stemmen zijn niet te horen;
5. r. toch, overal wordt hun ritme vernomen
hun echo reikt tot de rand van de aarde.
Hij heeft voor de zon een tent opgeslagen ‐
6 l. een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek komt,
een held die juichend zijn tocht onderneemt,
7 r. dat is de zon, hij klimt langs de hemel
en daalt af aan de uiterste grens
en niets blijft voor zijn hitte verborgen.
8. r. Het onderricht van de Heer is volmaakt,

bron van leven
l. Gods getuigenis betrouwbaar
onverstand wordt wijs.
9. r. Helder water is zijn wet
hartverkwikkend.
l. Zijn geboden: recht en reden
licht voor onze ogen.
10. r. Wat Hij belooft is louter waarheid,
enkel vrede.
l. Wat Hij doet is welgedaan
tot in eeuwigheid.
11. r. Even kostelijk als honing,
nee, nog meer,
l. kostbaarder dan zuiver goud
is het woord van de Heer.
‐ lezing uit het Evangelie: Johannes 1 : 19 ‐ 28
‐ meditatie
‐ stilte
‐ orgelspel
‐ gebeden:

‐ stil gebed
‐ gebed van de dag
‐ voorbeden
‐ Onze Vader
‐ lied: gezang 437
‐ zegenbede

acclamatie:

‐ orgelspel.

Bij de liturgische bloemschikking
Zie
kijk
hoe vanuit geloof
in de liefde
de hoop groeit
in een wereld
waarin zoveel donker is
Goede God
sterk in ons het verlangen
om ons over te geven
aan Uw liefde
ruimte te maken
voor de verwachting
van Uw Mensenkind

