Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse
3e adventszondag, 16 december
Voorganger: ds. Gonda Elzenga

M.m.v.: In Between, o.l.v. Liga Vilmane‐Fioreze
Tevens: Hans Leemreize; Iris Gruber; Marije Toenink

‐ Ontmoeting
‐ In Between: Carol of the bells (arr. Mike Magatagan)
‐ De kaarsen op tafel worden aangestoken aan de Paaskaars
‐ Moment van stilte en voorbereiding
‐ Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
‐ Aansteken van de derde adventskaars
INTREDE
‐ Lied 444:1, 2, 3
‐ Bemoediging en drempelgebed
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft
V. Heer God, wil naar ons horen
A. U die onze harten kent
V. U die onze diepten peilt
A. Blijf ons niet verborgen
V. Breng ons in het reine met U en met elkaar

A. Wij hopen en verwachten de komst van Uw Zoon, bron
van hoop voor alle mensen vandaag en de dagen die
komen.
‐ Lied 463: 3, 4, 5, 6, 7 als gebed om ontferming
‐ Het projectlied ‘Geloof met me mee’, de verzen 1, 2, 3, 4, 5,
waarna de kinderen naar de nevendienst gaan.

2. Geloof dat de hemel open kan gaan.
God blijft niet ver weg, Hij spreekt mensen aan.
3. Geloof dat vandaag Gods toekomst begint
en jij bent erbij, want jij bent zijn kind.
4. Een oude profeet zingt vrolijk zijn lied:
De Heer maakt een einde aan je verdriet.
5. Geloof in dit kind dat lang werd verwacht
Want hij brengt je geluk , hij zorgt dat je lacht.
HET WOORD
‐ Groet
V. De Heer zij met U
A. Ook met u zij de Heer

‐ Gebed van de zondag
‐ Lezing uit het Oude Testament Zefanja 3:14‐20
‐ Lied 442:1, 2
‐ Lezing uit het Nieuwe Testament Lucas 1: 5‐25
‐ Lied 464:1 ,2, 7
‐ In Between: The First Noel
‐ Overdenking
‐ Christmas lullaby: John Rutter
‐ Tips om tot stilte te komen
TAFEL EN GAVEN
‐ Gebeden, na elke voorbede lied 368a

Stil gebed en het Onze Vader
‐ Collecte voor de Rudolphstichting
ZENDING EN ZEGEN
‐ Lied 905:1, 3 en 4
‐ Zegen met 3 keer gezongen Amen

‐ In Between: In dulci jubilo
De collecte bij de uitgang is voor Onderhoud interieur

U bent van harte uitgenodigd voor ontmoeting en een kopje
koffie/thee in de Richtershof

***************************************************
Agenda:
23 december, 4e advent, afscheid Liga Vilmane, voorganger ds. N.J. Pronk
24 december, kerstavond, 19.00 kinderkerstfeest
24 december, kerstavond, 22.00 kerstnachtdienst, vg ds. H. J. Elzenga.

