Wijkgemeente Vredeskerk – Breepleinkerk
Zondag 2 december 2018
Thema: geloof en hoop
Welkom in de dienst vanmorgen
Voorganger: ds. Katinka Broos
Organist: mw. Betsie Fousert
Na de dienst staan koffie en thee weer voor ons klaar
Voor de dienst zingen we lied: 442: 1
Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Stil gebed
Zingen: psalm 25: 1-3

Dienst van voorbereiding
Bemoediging en groet
vg:
Onze hulp is de naam van de Heer
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,
vg:
Hij is voor ons een barmhartige Vader
allen: en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw.

Groet
vg:
De Heer zij met u
allen: Ook met u zij de Heer
vg:
Amen.
Kyriëgebed
Zingen: lied 281
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Het lied van wie zijn voorgegaan
zet ons vandaag tot zingen aan:
Amen. Halleluja!
Doorbreek de ban van ons gemis
met licht dat niet te doven is:
Kyrie eleison!
Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!
Verschijn ons als de dageraad,
Gij, Zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!
Bij deze dienst, inleiding bij de lezingen

Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de schriften
Lezing: Jesaja 60: 1-5 + 18,19
1 Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de
luister van de HEER. 2 Duisternis bedekt de aarde
en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER,
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zijn luister is boven jou zichtbaar.
3 Volken laten zich leiden door jouw licht,
koningen door de glans van je schijnsel.
4 Open je ogen, kijk om je heen: ze stromen in drommen naar je
toe;
je zonen komen van ver, je dochters worden op de heup
gedragen.
5 Je zult stralen van vreugde als je het ziet,
je hart zal van blijdschap overslaan. De schatten van de zee
zullen je toevallen, de rijkdom van vreemde volken valt je in de
schoot. HEER
19 Overdag is het licht van de zon niet meer nodig,
de glans van de maan hoeft je niet te verlichten,
want de HEER zal je voor altijd licht geven
en je God zal voor je schitteren.
20 Je zon zal niet meer ondergaan, je maan niet meer verbleken,
want de HEER zal je voor altijd licht geven.
De dagen van je rouw zijn voorbij.
Zingen: Lied 444
Lezing: Openbaringen 8: 1 – 4
Het zevende zegel
81Toen het lam het zevende zegel verbrak, viel er een stilte in de
hemel, gedurende ongeveer een half uur. 2Ik zag de zeven
engelen die voor Gods troon staan. Ze kregen alle zeven een
bazuin. 3Toen kwam er een andere engel, die met een gouden
wierookschaal bij het altaar ging staan. Hij kreeg een grote
hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te
offeren, samen met de gebeden van alle heiligen. 4De rook van
de wierook steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van
de engel op naar God.
Zingen: lied 758: 1 en 2

Verkondiging
Zingen: lied 447
Dienst van gebeden en gaven
Dankgebed
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Voorbeden met antifoon

Stil gebed, Onze Vader
Collecte: Diaconie,(Wijkpastoraat Bloemhof)

Slotlied: Lied 438: 1 en 4
Zegen
Gezongen amen door de gemeente
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2. Kerk

