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INTREDE
eerste lied “Zal er ooit een dag van vrede”

2. Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?
3. Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.
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4. Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.
5. Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.
6. Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.

groet en bemoediging [wie kan, gaat staan]
V: De vrede van de Heer zij met u allen!
A: Zijn vrede zij ook met u!
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: en niet laat varen het werk van zijn handen.
gebed van toenadering
Niet om te oordelen zijt Gij gekomen, God,
maar om te zoeken wie verloren is,
om te bevrijden wie in schuld en angst gevangen zijn,
om ons te redden als ons hart ons aanklaagt.
A: Neem ons zoals we hier aanwezig zijn
met heel het zondige verleden van de wereld
… gebedsstilte …
V: Gij zijt toch groter dan ons hart, groter dan alle schuld;
Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst,
een God van liefde tot in eeuwigheid
A: Amen.
[hierna: allen gaan zitten]
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kyrië na elke intentie

start adventsproject kindernevendienst
lied [voor de kinderen vertrekken]
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DE SCHRIFTEN
gebed bij de opening van de Schriften
lezing uit het oude testament
Psalm 25, gelezen en gezongen
allen:

lector: Psalm 25, 1-5
allen:

lector: Psalm 25, 6-10
allen:

lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan]
Marcus 13, 24-37
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lied “Verheft uw hart, weest welgemoed”
[hierna: allen gaan zitten]

2. Totdat Hij komt, bestaan wij hier
wakend en wetend dag noch uur,
elkander dragend in geloof,
Gods woord verwachtend van omhoog.
3. Heer God, die immer komen zult
in dood en mensennood gehuld,
geef dat wij U vandaag verstaan,
troostend elkander in uw naam.
uitleg en verkondiging
orgelspel
[kinderen komen terug]
Projectlied (op de wijs van ‘Nu daagt het in het oosten’)
refrein: Een wereld vol van donker
wacht op een spoor van licht.
Vanuit de hemel vonkt er
een ster, een goed bericht.
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1. De kaars die wij ontbranden
wijst ons het lichtend spoor:
hier en in alle landen
breekt Gods bevrijding door.
GEBEDEN EN GAVEN
toelichting van de diakonie
gebeden
dankgebed
voorbeden
na elke intentie

stil gebed
onzevader, gezongen

(vervolg lied op pag. 7)
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inzameling van de gaven
diaconie: Voedselbank
kerk: VVKL
ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan] “Nu daagt het in het oosten”

2. De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
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3. Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten ’t morgenrood.
4. De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!
5. Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

zegen beantwoord met
A: Amen

MEDEDELINGEN
na de dienst: koffie en thee; iedereen welkom
liturgie: enkele dagen voorafgaand aan elke dienst kunt u de liturgie
downloaden: http://www.damsterboord.nl/index.php/kerkdiensten/liturgie
kerkdienst op internet beluisteren: ga naar www.kerkomroep.nl, kies daar
Groningen en dan PKN Stefanuskerk of PKN Emmaüskerk. De diensten blijven
ongeveer een half jaar staan
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