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ZONDAGSBRIEF – 30 DECEMBER 2018
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

__________________________________________________________________________________________

Bij de dienst:
Voorganger: Mw. Ds. R. Noordzij uit
Maassluis.
Organist: Jos Dekkers
Collecten:
1. Kerk
2. Diaconie
3. Exploitatie

De dienst
Welkom en mededelingen
Aanvangslied de gemeente gaat staan
KERSTLIED, gebaseerd op motieven uit
Psalm 2,
te zingen op de wijze van “In de stad van
koning David”
Waarom strijden toch de machten,
schreeuwen volken moord en brand?
Staat ons ooit iets nieuws te wachten?
Houdt het onrecht eeuwig stand?
Nee, Hij komt in majesteit,
Hij is Koning voor altijd!

Stil gebed
Bemoediging en groet
Lied: klein gloria
– de gemeente gaat zitten
Inleiding op de dienst: “Een zwaard door
uw ziel”.
Kyriëgebed
Loflied 487 Eer zij God in onze dagen.
Dienst van het woord
Gebed om het licht van de Heilige Geest
Verhaal voor de kinderen.
Uit het Oude Testament: Jesaja 61, 10 –
62, 3
Wij zingen psalm 147:1
Uit het Nieuwe Testament: Lucas 2, 25-39
Zingen 738: 1 en 4 ( Kom zing het lied van
Eva…)
Verkondiging

Gods Gezalfde is geboren,
door de hemel voortgebracht –
nu in diepe nacht verloren,
straks bekleed met koningsmacht.
Want Hij komt in majesteit,
Hij is Koning voor altijd!
Eens zal Hij voorgoed verbreken
alle duisternis en dood.
Nu al geeft Hij taal en teken.
Wie gebukt ging maakt Hij groot.
Ja, Hij komt in majesteit,
Hij is koning voor altijd!
Al wie leeft op deze aarde,
zoek je toevlucht bij de Zoon
die Gods liefde openbaarde:
zie de kribbe, zie zijn troon!
Zie, Hij komt in majesteit,
Hij is Koning voor altijd!

Lied 518: 1, 3 en 4 (Hoe helder staat de
morgenster)
Dienst van gebeden en gaven
Dankgebed
Voorbeden
Eindigend met een stil gebed en “Onze
Vader”
Inzameling van de gaven

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----Wegens ziekte van Ds. Jaap Bol
Kopij inleveren tot vrijdag 17.00 uur
nemen waar Henk Hoogendoorn tel. 273413
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl
of Matty Zoutewelle tel. 274119

Slotlied 482: 1 en 3

de gemeente gaat staan

Zegen - Antwoord: amen, amen, amen

Berichten voor de gemeente
Agenda:
Bevestiging en aftreden ambtsdragers
Vanwege de ziekte van ds. Bol zal de
bevestiging en het aftreden van
ambtsdragers plaatsvinden in de dienst
20 januari a.s.
De voorganger is dan ds. H.J. van Kapel uit
Waspik.

•
•
•

De Oudejaarsavonddienst op 31
december wordt geleid door ds. K.D.
van den Hout uit Woudrichem.
Op Nieuwjaarsmorgen verzorgen
gemeenteleden om 10.00 uur een
morgengebed.
Volgende week zondag 6 januari
preekt ds. H.J. Inkelaar uit
Oudenbosch.

Autodienst:

31 dec. J. Korver
tel
272972
6 jan. D. Mandemakers tel 274538

