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- Voor de dienst: Lied 442
- Welkom
- WelcomeSingers komen zingend naar voren:: Als alles
duister is.., Lied 598
Daarna, als zij voor in de kerk staan, gaat gemeente
staan: door allen (2x)
- Stil gebed, votum en groet (waarna de gemeente gaat
zitten)
- Zingen: Lied 286, Couplet 1 koor, 2 en 3 + allen
- Emma van Voorthuizen steekt de eerste adventskaars
aan
Er staan vier kaarsjes op een rij
te wachten op het feest.
Eén lichtje laat ons vast zien
hoe mooi het is geweest.
- Zingen: Lied 433:1
- WelcomeSingers: Lied 433 a
- Gebed van inkeer en verootmoediging zingend met lied
463:
1 koor, 2 allen, 3 koor, 4 allen, 5 koor, 6,7, 8 allen
- WelcomeSingers : „Een rijsje ontsproten‟ ( Hemelhoog,
127)
Refrein door allen, coupletten door koor
Refrein:
Een rijsje is ontsproten, een twijg uit dorre tronk.
Er is een roos ontloken, de Verlosser is onder ons.
1. Op Hem rust des Heren Geest,
Geest van wijsheid en verstand,
Geest van inzicht en van sterkte
voor geringen in het land.
3

Geest van kennis en van vreugde
in de vreze van de Heer;
en zo daalt de ware vrede
voorgoed op de aarde neer.
Refrein:
Een rijsje is ontsproten, een twijg uit dorre tronk.
Er is een roos ontloken, de Verlosser is onder ons.
2. Hij kijkt niemand naar de ogen
en spreekt niemand naar de mond.
Oordeelt niet naar horen zeggen,
of naar wat men altijd vond,
maar verdedigt alle armen,
‟t is hun pleit dat Hij beslecht.
En voor wie ootmoedig leven
zet Hij alle dingen recht.
Refrein:
Een rijsje is ontsproten, een twijg uit dorre tronk.
Er is een roos ontloken, de Verlosser is onder ons.
3. God zal zelf zijn volk bevrijden,
koopt het vrij uit slavernij,
en brengt hen in Sion samen
in zijn hoede, eind‟lijk vrij.
And‟re volken zullen vragen
naar de wet van deze Heer,
als een licht in donk‟re dagen
brengt Hij rust en vrede weer.
Refrein:
Een rijsje is ontsproten, een twijg uit dorre tronk.
Er is een roos ontloken, de Verlosser is onder ons.
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- Woord voor onderweg: Jesaja 9:1-6
- Zingen: Lied 449 1 en 2 koor, 3 allen, 4 koor, 5 allen, 6
koor, 7 allen
- Gebed om de Heilige Geest
- Na een introductie van het Kerstproject gaan de
kinderen naar de kindernevendienst.
Eerste stukje van lied Jona door Elly en Rikkert klinken
via beamer
- De Bijbel open: Jona 1
- Signaal: tekst van lied 356 , refrein wordt gezongen met
koor
- De Bijbel open: Johannes 3: 16 en 17
- Zingen: Psalm 98: 1 en 4
- Verkondiging: “Vol verwachting”
- Zingen: Lied 461: 1 en 2.
- WelcomeSingers: Come, Thou long-expected Jesus
Come, Thou long-expected Jesus,
born to set thy people free;
from our fears and sins release us;
let us find our rest in Thee.
Israel‟s strength and consolation,
hope of all the earth Thou art;
dear desire of ev‟ry nation,
joy of ev‟ry longing heart.
Born thy people to deliver;
born a child, and yet a king;
born to reign in us forever;
now thy gracious kingdom bring.
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By thine own eternal Spirit,
rule in all our hearts alone;
by thine allsufficient merit
raise us to thy glorious throne.
- Kinderen komen terug van de kindernevendienst
Hoofdthema: “GEGREPEN DOOR GODS LIEFDE”
Zondag 3 december 2017: Jona 1
Projectthema van vandaag: Begrijp je Gods liefde?
- Projectlied: melodie: (= lied 469 Nieuwe Liedboek).
(Het refrein en de coupletten hebben dezelfde melodie)
refrein:
Voor alle mensen groot en klein
wil God zo graag de Redder zijn.
Luister naar dit verhaal, je wordt
gegrepen door de liefde van God.
coupletten:
Jona, hij moet naar Ninevé,
groot was ‟t geduld dat God nog had
met mensen uit die grote stad.
Maar Jona, hij gaat stiekem naar zee.
Ja, Gods geduld is wereldwijd,
daarom kwam later, op Zijn tijd,
Gods eigen Zoon voor ons op aard‟.
Hij is het, die ons re-edt en spaart.
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
(zingend)
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Onze Vader in de hemel,
heilig is uw naam.
Laat uw koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan.
In de hemel, zo ook hier op aard'.
Want van U is het koninkrijk, de kracht en de
heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk, de kracht en de
heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Onze Vader in de hemel, geef ons daaglijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij dat doen.
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
En leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwaad.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Amen. Amen.
- Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds
- Slotlied: Lied 440: 1 en 4
- Zegen, waarna Lied 415:3
- Orgelspel
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Nieuwsbrief
* De diaconiecollecte is bestemd voor de Kerst-Inn op 2e
Kerstdag, een gezamenlijk initiatief van het Westhoffhuis
en een aantal kerken in Lunteren
* Tijdens de kindernevendienst op 3 december
ontvangen alle kinderen een klein schatkistje. Daar komt
gedurende het kerstproject een voorwerp in, dat verband
houdt met het project.
* Dinsdagavond is er geen catechese.
* Woensdagavond is de catechese van 19.00 – 20.00
uur.
* Donderdagavond is een kring over Luther met een
leestekst, aanvang 20.30 uur.
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