Liturgie morgendienst Witharen 29 december 2019 om 10.00 uur

De kerkenraad komt binnen
Voor de dienst zingen wij lied 463: 1, 2, 3, 6, 7, 8
Woord van welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst
Psalm 87
Stil gebed – Onze hulp – Groet
Lied 439: 1
Inleidend woord
Gebed voor de nood van de wereld
Lied 1008 (tijdens het naspel komen de kinderen van de kindernevendienst naar voren)
Gesprek met de kinderen
Als de kinderen naar de nevendienst gaan zingen we ‘We gaan voor even uit elkaar’
Gebed bij de opening van het woord
Schriftlezingen door lector Joaline Breteler
Prediker 7: 8-10
8 Beter de voltooiing van de dingen dan dat ze beginnen, beter geduld dan ongeduld.
9 Heb een lange adem en beheers je rusteloosheid, want rusteloosheid heerst in het hart van
de dwazen.
10 En vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig
wijsheid als je daarnaar vraagt.
Mat. 13: 24-30
24 Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met
een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide.
25 Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok
weer.
26 Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid te
voorschijn.
27 De knechten kwamen de heer des huizes vragen: “Heer, hebt u soms geen goed zaad op
uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?”
28 Hij antwoordde: “Dat is het werk van een vijand.” De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u
dat wij er het onkruid tussenuit wieden?”
29 Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken.

30 Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de
maaiers zeggen: ‘Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng
dan het graan bijeen in mijn schuur.’ ”’
Openbaring 21: 1-5a
1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn
voorbij, en de zee is er niet meer.
2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God
vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht.
3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen,
hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.
4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen
jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’
5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’
Lied 513
Verkondiging
Lied 451: 1, 4, 5
(de kinderen komen terug van de kindernevendienst)
Afkondigingen (eventueel gevolgd door het zingen van lied 91A: 1)
Gebeden
Collecte (tijdens de collecte kunnen de kinderen van de oppas worden gehaald)
Lied 90A: 1, 4, 5, 6
Zegen met gezongen ‘Amen’

