Zondag 17 december 2017 3 e Advent viering Heilig Avondmaal
Welkom
kaarsengedicht
Lied: 444: 1.2 en 3
Stil gebed votum groet en drempelgebed
Lied 444: 5
Filmpje Kindernevendienst
Kinderlied Advent dat is dromen (graag alle coupletten) (Hanna Lam,Wim ter Burg)
Kinderen naar de nevendienst
Gebed om ontferming
Lied 72: 1,2, 4 en 6
Bemoediging: Filippenzen 4: 4 -9
Uitleg bloemschikking
Gebed van de zondag
Lezing Lucas 3: 1 – 18

Optreden van Johannes
31In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea
bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea
en Trachonitis, en Lysanias over Abilene, 2 en toen Annas en Kajafas hogepriester waren,
richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. 3Daar ging Johannes in
de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot
inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen, 4zoals geschreven staat in
het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja:
‘Luid klinkt een stem in de woestijn:
“M aak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!
5

Iedere kloof zal worden gedicht,

elke berg en heuvel geslecht,
kromme wegen recht gemaakt,

hobbelige wegen geëffend;
6

en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’

7

Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen:
‘Addergebroed, wie heeft jullie wijs gemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel?
8
Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij
hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van
Abraham verwekken! 9Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen
goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.’
10

De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’ 11Hij antwoordde: ‘Wie twee stel
onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’
12
Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem: ‘M eester, wat
moeten wij doen?’ 13Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen.’ 14Ook
soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie
mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij.’
15

Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias
was, 16maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer
vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken.
Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; 17hij houdt de wan in zijn hand om de
dorsvloer te reinigen, het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar
vuur verbranden.’
18

Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het goede
nieuws.

Verkondiging
Lied 321: 1 allen,2 mannen,3 vrouwen ,4 solo,5 mannen, 6 vrouwen,7 allen
Geloofsbelijdenis: lied 342: 1,2,3,4,en 5 en het amen
Inzameling gaven
Voorbede
Klaarmaken Tafel
Lied 377: 1, 2, 4 en 5
V: De Heer zij met u
Allen: Zijn Geest in ons midden
V: Heft uw harten omhoog
Allen: wij heffen ons hart op tot God
V: Brengen wij dank aan de Heer , onze God
Allen: Hij is het waard onze dank te ontvangen
Tafelgebed: U komt onze dank toe…

Lied 405: 1 en 4
Tafelgebed vervolg: Gezegend zijt Gij….
Allen: Zijn dood gedenken wij
zijn opstanding belijden wij
zijn toekomst verwachten wij
Maranatha
Vervolg Tafelgebed
Onze Vader
Delen brood en wijn
Orgelmuziek tijdens delen brood en wijn: Aad is het mogelijk uit de Messiah te spelen: and He shall
feed his flock? En dan na de zegen het Hallelujah?
gebed
Lied 466: 5, 6 en 7
Zending en zegen
Hallelujah??

