‘WAT HEEFT MARIA ONS BEWAARD’

VRIJDAG 31 DECEMBER AD 2021

PAASKERK AMSTELVEEN

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Muziek bij binnenkomst
Woord van welkom
De kaarsen op tafel worden aangestoken
Moment van stilte
Er wordt gezongen: “Vanwaar zijt Gij gekomen”
(Intochtslied 494: vers 1 t/m 3)

Groet en Onze Hulp
Gebed
Er wordt gezongen: “Uit uw hemel zonder grenzen”
(Lied 527: vers 1 t/m 5)
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DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing: Lucas 1:39-45
Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een
stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in
haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest en riep luid: ‘De meest
gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je
schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?
Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.
Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling
zullen gaan.’

Er wordt gezongen: “Wat heeft Maria ons bewaard”
(Lied 739: vers 1 t/m 6)

Overweging
Muziek
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DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebed, besloten met:
Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk
ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Aandachtspunten & inzameling van de gaven
Er wordt gezongen: “Maria heeft ontvangen”
(Slotlied 740: vers 1 t/m 5)

Wegzending en zegen gevolgd door gezongen “Amen”
Leo Kramer

Medewerking: drs. Renger Prent (voorganger), Freya Slot (ouderling),
Marjo Valkier (diaken), Wim Coeveld (voorlezer), Leo Kramer (muziek).
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