Liturgie zondagavond 8 december 2019 Noordeloos Ontmoetingskerk

Thema: ‘Al wat leeft zal zien’
Welkom
Lied 462
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Zingen Avondlied 263
Gebed
Lezen Maleachi 3,1-4
Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor mij effenen. Opeens zal hij
naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het
verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij – zegt de H E E R van de hemelse
machten. Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer
hij verschijnt? Hij is als het vuur van een smid, als het loog van een wolwasser.
Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert; de zonen van
Levi zal hij zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste
wijze offeren aan de H E E R . De offers van Juda en Jeruzalem zullen de H E E R
met vreugde vervullen, zoals in vroeger jaren, zoals in de dagen van weleer.
Zingen 451 : 1 en 2
Lezen Lucas 3,1-6
In 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, en toen Annas en
Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon
van Zacharias. Daar 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, zoals geschreven staat in het boek met de
uitspraken van de profeet Jesaja:
‘Luid klinkt een stem in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!
Iedere kloof zal worden gedicht,
elke berg en heuvel geslecht,
kromme wegen recht gemaakt,
hobbelige wegen geëffend;

en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’
Zingen 456b : 1,2,3,en 4
Verkondiging: ‘Al wat leeft zal zien’
Orgelspel, gevolgd door 441 : 1,6 en 10
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