Orgelspel - Das alte Jahr vergangen is (BWV 614) - J.S. Bach
Zingen - Lied 495
GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen met oog op de gebeden

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.
Inzameling van de gaven - 1. Diaconie

Kop
ORDE VAN DIENST

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, afgesloten met een gezamenlijk
gebeden oecumenisch Onze Vader

zondag 31 december 2017
zondag na Kerst

2. Kerk

De kinderen komen terug in de kerk
Allen gaan staan
Slotlied - Lied 496
Wegzending en zegen allen:

Plaats hie r uw beric ht. He t be richt hee ft h et m eeste eff ect als u h et nie t lan ger ma akt d an tw ee o f dri e zinn en.

voorganger: ds. Erica Scheenstra
Orgelspel - Toccata und Fuge d-moll (BWV 565) - J.S. Bach
(met vuurwerk het jaar uit!)
Iedereen is van harte uitgenodigd voor koffie, thee, limonade en
ontmoeting.
Volgende week zondag wordt er na de dienst de Nieuwjaarsbegroeting
gehouden. In de dienst vindt het afscheid en herbevestiging van
ambtsdragers plaats. Welkom!
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organist: Jamie de Goei
ouderlingen: Wim Jonker en Jan Poelstra
diakenen: Age Visser en Klaas Faber
koster: Evert-Jan Mulder

VOORBEREIDING
Orgelspel - Improvisatie lied 117A
Oefenlied - Lied 495
Welkom en mededelingen namens de kerkenraad

Allen gaan staan
Gloria - Lied 468
DE HEILIGE SCHRIFT
Groet - door de voorganger:
“De Heer zij met u”

Stilte gebed
allen:
Aanvangslied - Lied 117a - staande
Drempelgebed ouderling: Gezegend de Naam met eerbied en hulde,
geloofd en geprezen boven alles uit.
allen: Neem ons gebed aan in ontferming!
ouderling: Hemelse Vader, hoor naar uw volk.
allen: Gezegend de Naam, gezegend voor altijd!
ouderling: Leven in vrede schenke de hemel,
vrede voor ons en voor heel zijn volk.
Die in den hoge vrede sticht,
zal vrede op de aarde brengen,
vrede voor ons, en voor heel zijn volk.
allen: Gezegend de Naam, gezegend voorgoed! Amen.

Allen gaan zitten
Woord voor de kinderen
Lied met de kinderen - Lied 486: 1 en 2

Bemoediging - door de ouderling van dienst:
“Onze hulp is in de Naam van de Heer”,
allen:
Allen gaan zitten
Gebed om ontferming - afgesloten met:

2. Geef de koning van uw leven
wat de koningen Hem geven,
breng uw schatten de verheven
in de stal geboren Heer.
Gebed bij de opening van de Woord
Lezing uit het Eerste Testament - Jesaja 61: 10-62: 3
Zingen - Lied 176: 1, 2 en 6
Evangelielezing - Lukas 2: 22-40
Zingen - Lied 159b
Overdenking
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