Liturgie Johanneskerk Leersum
Zondag 10 december 2017
Tweede zondag van de Advent
"Populus Sion"
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ds. Arend Altena
Sjaak Rodenburg
Ton Blom

Voorbereiding
Orgelspel
Welkom door lector Sjaak Rodenburg
Moment van stilte
Drempelgebed bij de Paaskaars
We gaan staan

Begroeting:

v.
a.

De Heer zij met u!
Zijn Geest in ons midden!

Bemoediging (gezongen):
vr.

Onze hulp is in de Naam van de Heer

a.

die hemel en aarde gemaakt heeft,

m.

die trouwe houdt tot in eeuwigheid

a.

en niet laat varen het werk van Zijn handen

We gaan zitten

Psalm 98: 3 en 4

"Laat heel de aarde een loflied wezen"
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Inleiding op de dienst
Kyriëgebed
Lied 463: 6, 7 en 8

"Licht in onze ogen"

De Heilige Schrift gelezen en uitgelegd
Gebed van de Zondag
De kinderen gaan naar de nevendienst met Projectlied: 1 en 3
Lezing uit het Oude testament: Jesaja 2: 2-5 (Lector)
Psalm 50: 1, 4 en 7 "De Heer die leeft"
Evangelielezing: Lucas 1, 67 - 80
Zijn vader Zacharias werd vervuld van de heilige Geest en sprak deze
profetie: ‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël, hij heeft zich om
zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij
voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar, zoals hij van
oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten: bevrijd
zouden we worden van onze vijanden, gered uit de greep van allen die
ons haten.
Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert hij
zich zijn heilig verbond: de eed die hij gezworen had aan Abraham,
onze vader, dat wij, ontkomen aan onze vijanden, hem zonder angst
zouden dienen, toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid.
En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste,
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want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor hem gereed te
maken, en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de
vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van
onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en
verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de
schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg
van de vrede.’ Het kind groeide op en werd gesterkt door de Geest.
Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich
kenbaar maakte aan het volk van Israël.
Lied 158a

"God zij geloofd uit alle macht"

Verkondiging
Lied 439: 1 en 2

"Verwacht de komst des Heren"

Gebeden: Dankzegging en Voorbeden
Stil gebed en Lofprijzing
Gaven
Tafellied 441: 1, 5 en 10

"Hoe zal ik U ontvangen"

v.
a.

De Eeuwige zij met u allen !
ZIJN VREDE MET U!

v.
a.

Verheft uw harten!
WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER!

v.
a.

Zegenen wij de Heer, onze God!
HEM ZEGGEN WIJ DANK!
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v.

Gij wekt in ons verwachtingen...
... verheffen ook wij vandaag onze stem:

Sanctus en Benedictus

Lied 404e

v. Gezegend Gij, om Jezus Uw knecht...
... sinds die nacht waarin Hij werd overgeleverd
toen Hij met de zijnen de uittocht vierde,
en het brood nam en U zegende:
a. GEZEGEND ZIJT GIJ, EEUWIGE GOD.
HEER VAN HEMEL EN AARDE,
DIE HET BROOD UIT DE AARDE DOET GROEIEN
v. die het brak en zei:
Dit is mijn lichaam voor u gebroken.
Doet dit tot mijn gedachtenis.
Die na de maaltijd de beker nam
daarover de dankzegging uitsprak:
a. GEZEGEND ZIJT GIJ, EEUWIGE GOD.
HEER VAN HEMEL EN AARDE,
DIE DE VRUCHT VAN DE WIJNSTOK HEBT GESCHAPEN
v. die deze rondgaf en zei:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
Doet dit zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachtenis.
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F 14 Johanneskerk Bundel

"Als wij dan eten van dit brood"

v. Zend uw Geest uit over ons mensen...
De Gedachtenis
v. Samen met alle levenden...
met gezongen Onze Vader 369b
Kringvorming
v. Komt dan want alle dingen zijn gereed
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Agnus Dei

Lied 408d

Vredegroet:

v.

De vrede van Christus met u allen!

a.

ZIJN VREDE MET U

Communie

v. Delen wij samen in het lichaam van Christus
en vinden wij leven in zijn bloed.

Dankgebed
Slotlied

452

"Als tussen licht en donker"

Zending en Zegen
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