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Is Jezus de messias?
Stilte nu (Antoine Oomen, nieuwG511)
Woord ten geleide
Adventskaarsen
Kinderkring
Geschreven staat dat uw messias komt (Verzameld Liedboek 406)
Voorlezing uit het verhaal over Jezus van Nazaret
In de zesde maand werd de engel Gabriël van Godswege gezonden
naar een stad van Galilea met de naam Nazaret,
naar een meisje nog maagd dat was uitgehuwelijkt aan een man
met de naam Jozef, uit het huis van David de naam van het meisje was Marjam.
Hij kwam bij haar binnen en sprak:
Verheug je, jij begenadigde, JHWH is met jou.
Geschokt door dit woord
vroeg zij zich af waarom zij zo werd begroet.
De engel sprak tot haar:
Vrees niet, Marjam,
want jij hebt genade gevonden bij God.
Zie, jij zult ontvangen in je buik
en jij zult baren een zoon
en jij zult roepen zijn naam ‘Jezus’-JHWH bevrijdt.
Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste worden genoemd.
En geven zal hem JHWH de God de troon van David, zijn vader;
en hij zal koning zijn over het huis van Jakob voor altijd en eeuwig
en aan zijn koninkrijk zal geen grens zijn en geen einde.
- Evangelie van Lukas 1:26-33

Lied van Jesaja (Tom Löwenthal, nieuw)

Toespraak door Alex van Heusden
Wij waren kinderen (VL418)
Muzikaal intermezzo en collecte
Opbrengst van de collecte op 13 dec. €657,37

Viering van Eucharistie
Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie.
Laat ons bidden.
O Heer God
over wie gezegd wordt en gezongen
dat Gij genadig zijt en rijk aan trouw,
Gij die naar het woord
der Schriften Israëls
en naar ons hart verhoopt
de schreeuw der mensen hoort
het hulpgeroep, het bittere geschrei
van mensen overal op aarde
Gij die hun lijden ziet, hun namen kent,
die zijt afgedaald om te bevrijden,
die komen zal in uw messias.

Sacrament van hoop (VL674)
Moge het delen (Tom Löwenthal, nieuw)
Brood en wijn
La ténèbre n’est point ténèbre (Taizé)
Bij U bestaat de duisternis niet,
bij U is de nacht even licht als de dag.

Zo hoog als Gij troont in de hemel (Antoine Oomen, nieuw)
Voorbeden
Onze Vader die in de hemel zijt (VL247)

Mededelingen
Zegen
Vanwaar zijt Gij gekomen (VL168)

