Gebed bij de opening van het Woord

Kinderen van de crèche komen in de kerk

De kinderen gaan naar de kinderdienst

Zegen
Gemeente:

Eerste lezing:

Jesaja 65: 17 - 25

Zingen:

893 vers 1, 2 en 3
'Overal zijt Gij'

Tweede lezing:

Johannes 3: 22 - 30

Zingen:

925
'Wek mijn zachtheid weer'

Verkondiging
Muziek
Zingen:
De paaskaars brandt
Kerkenraad komt binnen

259 vers 1, 2, 3 en 4
'Zend ons een engel in de nacht'

De kinderen komen terug in de kerk
Zingen:

Projectlied
Drie kaarsjes mogen branden,
Johannes wijst de weg.
Volg hem maar waar hij heen gaat,
dan kom je goed terecht.

VOORBEREIDING
Welkom door de ouderling van dienst
Aansteken van de kaarsen
Zingen:

458a
'Zuivere vlam'

We gaan uit alle hoeken
Door de geschiedenis
We kijken naar de tekens
Zo zien we wie Hij is.

Moment van stilte
(Gemeente gaat staan)
Bemoediging
Voorganger: Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft,
Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid,
en nooit loslaat wat zijn hand begon.
Aanvangslied:

441 vers 1, 2 en 4
'Hoe zal ik u ontvangen'

Zingen:

463 vers 1, 2 en 3
'Licht in onze ogen'

RONDOM HET WOORD
Groet
Voorganger: De Heer zij met u.
Gemeente: Ook met u zij de Heer.

Na de dienst bent u van harte welkom in de Shalomzaal
achter de kerk voor een ontmoeting met een lekker kopje
koffie of thee.
Wilt u meer weten over onze gemeente? Bij de uitgang ligt
een folder voor u klaar! U kunt natuurlijk ook iemand
aanspreken of de website bezoeken.
www.noorderlichtgemeente.nl
Volgende diensten
Zondagmorgen
24 december: Op de vierde
Adventszondag delen we de tafel van de Heer: brood en
beker staan voor ons klaar. Na alle Jesaja-lezingen, over
de weg die bereid wordt, een nieuwe hemel en nieuwe
aarde, kunnen we Gods goedheid zo ook proeven. We
lezen dan uit Lucas, 1:26-38: ‘Laat er maar gebeuren wat
u gezegd hebt’.
Kerstnacht 24 december: Om 19.30 vieren we de
Kerstnacht. Engel Dwarriël komt langs. Met een paar
pittige vragen. En zo gaan we dan samen op weg naar
Betlehem. Met liederen oud en nieuw, en het Ere zij God
om ons de weg naar huis te vergezellen. Het Carol Koor
en de Young Vocals zingen mee.

DIENST VAN HET ANTWOORD
Mededelingen
Inzameling van de gaven
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Plaatselijke Gemeente
3e Collecte: Adventsproject
Muziek:

(Gemeente gaat zitten)
Gebed van toenadering en ontferming

Amen, Amen, Amen.

444
'Nu daagt het in het Oosten'

Gebeden
(dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader)
Acclamatie:

367g
'Kom te hulp, sta op, omwille van Uw trouw'
GA MET GODS ZEGEN

Slotlied:
(staande)

442 vers 1 en 2
'Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen'

Eerste Kerstdag 25 december: Op maandagochtend om
10 uur is de kerstochtenddienst, voor alle leeftijden. We
vieren het nieuwe begin dat God heeft gemaakt en steeds
opnieuw maakt. Er is geen aparte kinderdienst, wel wordt
er een kerstverhaal verteld met beeld en geluid. Het
project van de kinderdienst en beeldende expressie wordt
afgerond.
Muzikale
medewerking
door
Marco
Wemekamp, Wouter en Eline van Toledo.
Avondgebed: dat is er nog op dinsdag 19 december, maar
daarna twee weken niet!
Samen gemeente zijn
Grada Lammers kwam de afgelopen week weer thuis. Dat
ze verder mag herstellen, om vertrouwen en goede hoop!
Laan van Vollenhove 709, 3706 CW.

Mevrouw Pie Kroon, van de Oosterborgh, is nu in het
Zonnehuis in Doorn, Bergweg 2, 3941 RB. Daar is ze wat
dichter bij haar zoon en schoondochter in Wijk bij
Duurstede.
Mevrouw Ger van Craaikamp is nu op de revalidatie van
Warande, in het Diak. Zeist.

Bezoek van de Wegwijzer
Op dinsdagmorgen 19 december komen de kinderen van
groep 5 en 6 van de Wegwijzer naar de NoorderLicht. Ze
zullen graag met ons de kerstliederen delen die ze
geleerd hebben. Iedereen is welkom om mee te genieten,
koffie en tulband zijn aanwezig vanaf 10 uur, dan is er ook
gelegenheid voor gesprek. Het zou leuk zijn als ze bij hun
komst een mooi ontvangstcomité treffen.

Ook Margot Kersten is nog op een tijdelijk adres, Huize
Valckenbosch, Van Tetslaan 2, 3707 VD.
Er zijn er meer bij wie zorg is. We bidden om kracht en
sterkte, en om licht op de weg.

Adventscollecte
'Geef hoop aan een kind op de vlucht'
Miljoenen kinderen zijn op de vlucht door oorlog, geweld
of honger. Veel Syrische kinderen in Libanon zijn
getraumatiseerd. Kerken bieden psychologische hulp.
Kinderen krijgen individuele begeleiding of leren in
groepsbijeenkomsten hoe ze met hun emoties kunnen
omgaan. Ook begeleiden sociaal werkers kinderen en
hun ouders in de gezinssituatie. De 3e collecte is bestemd
voor dit doel. Doneren kan ook via NL89 ABNA 0457 457
457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het
projectnummer 'K00059'.

Adventsproject beeldende expressiegroep, 3e advent
Johannes en Jezus waren tijdgenoten. Beiden trokken ze
volgelingen aan met hun prediking en beiden doopten ze.
De mensen raakten in verwarring. Wie moesten ze
volgen? Johannes wijst naar Jezus. Hij is de
belangrijkste. Daarom kozen we deze keer de kleur van
water, lichtblauw, als achtergrond en alle wegen leiden
naar de kern, het silhouet van de Messias. Het is nog
steeds leeg. De mensen hebben hem nog niet herkend,
behalve Johannes.
Namens de beeldende expressiegroep,
Inge Davids.

Van de kerkrentmeesters
Vandaag liggen in de Shalomzaal de enveloppen van de
jaarlijkse eindejaarscollecte klaar. Het landelijk thema
voor deze collecte is: de kerk als een open huis, een kerk
zonder drempels. Als NoorderLichtgemeente zullen we
daar in 2018 extra aandacht aan besteden.
December is de maand waarin velen van u een dertiende
maand salaris ontvangen. Misschien kunt u daarom iets
extra' s aan de collecte bijdragen. We zijn tegenwoordig
als wijk verantwoordelijk voor onze eigen financiën,
tekorten worden niet meer automatisch centraal
aangevuld. De opbrengst van de eindejaarscollecte komt
op de balans van de NoorderLicht te staan.
We hebben logische loopstapeltjes van de enveloppen
gemaakt. Neemt u na de dienst een stapeltje mee om te
verspreiden? Heel hartelijk dank.
Dank ook aan allen die een bijdrage hebben gestort voor
de wijkkas. We zijn daar erg blij mee! Een aantal van u
heeft nog niets gegeven. Dat kan uw besluit geweest zijn,
maar het kan ook dat u het gewoon vergeten bent.
Daarom deze herinnering. We kijken uit naar de nog te
verwachten bijdragen.
Namens de kerkrentmeesters,
Nelleke Streefkerk

Kopij voor de Zondagsbrief kunt u uiterlijk donderdag
(vóór 19.00 uur) aanleveren via de email.
zondagsbrief@noorderlichtgemeente.nl
MDW

