Kerkdienst 22 december 2019 – Ossendrecht
Thema: Een Veilig Thuis
Voor de dienst luisteren we naar:
En we nemen de dekens en andere spullen in ontvangst!
Opening van de dienst:
- Welkom
- Het aansteken van de kaarsen en het openleggen van de Bijbel
We ZINGEN Lied 216: Dit is een morgen als ooit de eerste
++ SKETCH DEEL 1
Voorganger:
Zo langzamerhand gaan we naar het einde van het jaar 2019,
maar we hebben nog wel een paar vragen…
Eerste en tweede post it:
- Wat heb jij weleens gedaan voor mensen zonder een thuis?
- Wat is de gekste plek waar je ooit hebt geslapen?
Opening door de voorganger
Beginwoorden en Groet
v: Onze hulp is de Naam van de Heer
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
v: De Heer is met u allen
g: ZIJN VREDE IS MET U
Drempelgebed
Derde post it: Welke persoon uit de Bijbel zou bij jou thuis mogen logeren?
Interactieve toelichting
Kyrië gebed
We zingen: Lied 419: Wonen, overal nergens thuis…

Vierde post it met een stelling:
Jezus is in december geboren!
Wie denk dat dit NIET WAAR is, steekt zijn of haar hand op!
Wie denkt dat dit WEL waar is, doet niets!
Interactieve toelichting
We lezen:
Lucas 1: 46 t/m 56 – De Lofzang van Maria, uit de Bijbel in Gewone Taal.
Toen zei Maria:
‘Ik geef alle eer aan God.
Ik juich voor hem, hij is mijn redder.
Hij koos mij uit, mij, een heel gewoon meisje.
Nu zal iedereen over mij zeggen: ‘Zij is gezegend.’
Want God, die machtig is en heilig,
heeft iets geweldigs met mij gedaan.
Aan mensen die naar hem luisteren,
geeft hij zijn liefde, nu en altijd.
God heeft zijn kracht laten zien:
Trotse mensen jaagt hij weg,
en koningen pakt hij hun macht af.
Maar gewone mensen maakt hij belangrijk.
Arme mensen geeft hij veel,
maar rijke mensen krijgen niets.
God is zijn liefde voor Israël niet vergeten.
Daarom helpt hij zijn volk.
Dat had hij al beloofd aan onze voorouders,
aan Abraham en aan iedereen die na hem kwam.’
Maria bleef drie maanden bij Elisabet. Daarna ging ze terug naar huis.
We zingen Lied 263: Wees Gij mijn toevlucht…
Vijfde post it: Mag ik dan bij jou? (als vraag)
Korte overdenking
We luisteren naar:
++ SKETCH DEEL 2
Belijdenis

v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van de Messias
Jezus de enigheid van de Here God Hoor Israël
g: DE HEER IS ONZE GOD
DE HEER IS ÉÉN EN ENIG
v: Gij zult de Heer uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
en de naaste als uzelf.
g: AMEN.
Voorbeden - Stilte - Onze Vader
Mededelingen
SKETCH DEEL 3
Collecten.
Tijdens de collecten kijken we naar een filmpje van het bezoek aan de
daklozenopvang in Dordrecht
Slotlied: Heel alleen, waar moet ik heen? Mel.: Stille nacht, heilige nacht
Heel alleen, waar moet ik heen?
Zonnestraal, die verdween.
‘k Wil graag schuilen bij U voor de nacht
onder dekens, zo warm en zo zacht…
‘k Leg mij graag bij U neer.
‘k Leg mij graag bij U neer.
Donkere nacht, ijskoude nacht,
zonder dak, al verwacht.
Steeds op reis, telkens weer moeten gaan,
steeds op zoek naar een beter bestaan.
Heer, wijst U ons de weg?
Heer, wijst U ons de weg!
Samen bijeen, niet meer alleen,
in Gods huis, zalig thuis.
Rustpunt, hier in een vluchtig bestaan,
telkens weer met een ieder begaan.

Jezus de Redder is daar.
Jezus de Redder is daar.
Wegzending en zegen
Toelichting op het laatste lied:
bij het verlaten van de kerk luisteren we naar…
Bedankt dat jullie er waren!

