De eerste kaars (Josephien Couwenbergh)

Liturgie

Ik steek het eerste kaarsje aan
als een lichtje van 'Ik zorg voor jou
als een herder voor zijn schapen'.
Zo is de Heer ons altijd trouw.

3 december 2017

Eerste Advent

Kyrië

V: Laten we de Heer aanroepen om ontferming
over onze nood en die van de wereld.

KyrieLied: Gez. 437: 1, 4 en 6
Gloria: V: Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde, en
verder dan onze nood reikt zijn trouw.

Glorialied: Gez. 438: 1
Groet: V: De Heer zij met u
G: OOK MET U ZIJ DE HEER
Gebed van de zondag
De herder (Marlies Pont)

Troost mijn volk
Jesaja 40: 1-11

De kinderen nemen hun lantaarns mee
en gaan naar de Kindernevendienst

Grote of Barbarakerk

10.00 uur

VOORBEREIDING
Orgelspel: Von Gott will ich nicht lassen', BWV 658, J.S. Bach (mel. Lied 439)

DE HEILIGE SCHRIFT
Lezing OT: Jesaja 40: 1-11
1 Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
2 Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden
uit de hand van de HEER heeft ontvangen.

Welkom en Mededelingen
Aanvangspsalm: Ps. 23: 1 en 2 (we gaan staan)
Bemoediging:

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

3 Hoor, een stem roept:
'Baan voor de HEER een weg door de woestijn,
effen in de wildernis een pad voor onze God.
4 Laat elke vallei verhoogd worden
en elke berg en heuvel verlaagd,
laat ruig land vlak worden
en rotsige hellingen rustige dalen.

Drempelgebed V: God, in uw licht staan wij onwennig.

Wie zijn wij dat Gij ons roept,
dat Gij ons vinden wilt?
G: MAAK ONS DIENSTBAAR DOOR UW WOORD
MEDEDEELZAAM DOOR UW GEEST. - AMEN.
(gemeente gaat zitten)
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5 De luister van de HEER zal zich openbaren
voor het oog van al wat leeft.
De HEER heeft gesproken!'

Dankgebed, voorbeden, Onze Vader

6 Hoor, een stem zegt: 'Roep!'
En een stem antwoordt: 'Wat zou ik roepen?
De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem.
7 Het gras verdort en de bloem verwelkt
wanneer de adem van de HEER erover blaast.
Ja, als gras is dit volk.'
8 Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt altijd stand.

Projectlied: ‘Jesaja schreef’

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

9 Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,
verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem,
verhef je stem, vrees niet.
Zeg tegen de steden van Juda: 'Ziehier jullie God!'
10 Ziehier God, de HEER!
Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.
Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.
11 Als een herder weidt hij zijn kudde:
zijn arm brengt de lammeren bijeen,
hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.

Eerste advent
Hij troostte mensen met verdriet
omdat de Heer hem spreken liet:
‘Als herder zorgt God ook voor jou,
beschermt je en hij blijft je trouw.’

Lied: Gez. 445: 1 en 4
Evangelielezing: Lucas 3: 3-4 (staande)
3 Daar [in de woestijn] ging Johannes [de doper] 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, 4
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!”’

Collecte:

1. Project kerk in Actie: Straatkinderen in Oeganda
2. Voor de kerkdienst 3. Pastoraat

Hulp bij de collecte: Norah en Luuk Pot
Orgelspel: 'Nun komm der Heiden Heiland', BWV 659, van J.S. Bach
Slotlied: Gez. 444: 1, 2 en 3 (staande)
Zegen, door de gemeente beantwoord met: Amen (staande)

Lofprijzing (staande): U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o Heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen.

Orgelspel: 'Praeludium in g' van Franz Tunder (1614-1667)
Preek
BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN

*

Als geloofsbelijdenis: Ps. 23b: 1, 2 en 5 (staande gezongen)
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Na de dienst is er koffie, thee of limonade
en kunt u ruimhartig collectebonnen kopen

