VOORBEREIDING
Orgelspel: 'Hymnus de Adventu Domini Veni Redemptor Gentium' van S. Scheidt

Liturgie

Welkom en Mededelingen (gemeente gaat staan)

10 december 2017
Aanvangspsalm: Ps. 80: 1, 2 en 7, ingeleid en afgesloten door de cantorij met
de antifoon: 'Laat uw kracht ontwaken, kom en red ons.'

Tweede Advent
Bemoediging:

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

Drempelgebed

V: Voor uw Geest, o God,

blijven wij vaak koud
en onverschillig.
Uw stem dreigt steeds weer
verloren te gaan
door alles
wat ons hoofd en hart vervult.
G: BESCHIJN ONS MET UW LICHT, O GOD
EN RICHT ONZE VOETEN OP DE WEG VAN VREDE.
AMEN.
(gemeente gaat zitten)

De tweede kaars (Victor Couwenbergh)

De oorlog afleren

Ik steek het tweede kaarsje aan,
een lichtje als een vonk van vuur
dat gereedschap maakt van wapens
en vrede brengt van lange duur.

Jesaja 2: 2-5

Groet:

V: De Heer zij met u
G: OOK MET U ZIJ DE HEER

Kyrië

We bidden om ontferming voor onze nood en die van de wereld,
en horen Gods belofte van troost en redding.

In deze dienst vieren wij het Heilig Avondmaal
Met medewering van de Barbara Cantorij
onder leiding van Marijn Slappendel.
Tweede organist: Jeroen van Kleef

en

Advent
Lied: ‘Rorate coeli’(‘Dauwt hemelen’, vgl. Jes. 45: 8)
De coupletten worden gezongen door cantorij en voorganger.
Als gemeente proberen we het refrein mee te zingen,
dat de eerste keer door de cantorij wordt voorgezongen.

Grote of Barbarakerk

10.00 uur
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Zie, Heer, de nood van uw volk
en zendt Hem die U voornemens bent te zenden,
zendt het Lam, de heerser der aarde,
van de rots in de woestijn naar de berg van de dochter van Sion,
opdat Hij het juk van onze gevangenschap zal wegdragen.

Refrein:

Refrein
4 Consolámini, consolámini, pópule méus:
cito véniet sálus túa:
quare mæróre consúmeris,
quia innovávit te dólor?
Salvábo te, nóli timére,
égo enim sum Dóminus Déus túus,
Sánctus Israël, Redémptor túus.

Dauwt, hemelen, uit den hoge,
en laat de wolken de Rechtvaardige regenen.
1 Ne irascáris Dómine,
ne ultra memíneris iniquitátis:
ecce cívitas Sáncti fácta est desérta:
Síon desérta fácta est:
Jerúsalem desoláta est:
dómus sanctificatiónis túæ et glóriæ túæ,
ubi laudavérunt te pátres nóstri.

Jullie worden getroost, jullie worden getroost, mijn volk,
je redding zal snel komen,
Waarom ben je verteerd van verdriet:
omdat smart je blijft aangrijpen.
Ik zal je redden, wees niet bang,
ik ben immers de Heer, jouw God,
de Heilige van Israël, jouw verlosser.

Wees niet boos, Heer, herinner u niet langer de zonden.
Zie de Heilige Stad is een woestenij geworden,
Sion is een woestenij geworden,
Jeruzalem is verlaten,
uw heilig en uw heerlijk huis
waarin onze vaders U hebben geprezen.

Refrein

Gebed van de zondag
Refrein

De smid

2 Peccávimus, et fácti súmus tamquam immúndi nos,
et cecídimus quasi fólium univérsi:
et iniquitátes nóstræ quasi véntus abstulérunt nos:
abscondísti faciem túam a nóbis,
et allisísti nos in mánu iniquitátis nóstræ.

De kinderen gaan naar de Kindernevendienst

Wij hebben gezondigd, en wij zijn geworden als onreinen
en wij allen zijn gevallen als een blad
en onze zonden voerden ons weg als de wind.
U hebt uw aangezicht voor ons verborgen
en U hebt ons te gronde gericht in de greep van onze zonden.

DE HEILIGE SCHRIFT
Lezing OT: Jesaja 2: 2-15
2 Eens zal de dag komen dat de berg
met de tempel van de HEER rotsvast zal staan,
verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen.
Alle volken zullen daar samenstromen,
3 machtige naties zullen zeggen:
'Laten we optrekken naar de berg van de HEER,
naar de tempel van Jakobs God.

Refrein
3 Víde Dómine afflictiónem pópuli túi,
et mítte quem missúrus es:
emítte Agnum dominatórem térræ,
de Pétra desérti ad móntem fíliæ Síon:
ut áuferat ípse júgum captivitátis nóstræ.
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Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,
en wij zullen zijn paden bewandelen.'
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.
4 Hij zal rechtspreken tussen de volken,
over machtige naties een oordeel vellen.
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers
en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,
geen mens zal meer weten wat oorlog is.
[geen mens zal meer de oorlog leren]
5 Nakomelingen van Jakob, kom mee,
laten wij leven in het licht van de HEER.

De kinderen van de oudste groep komen terug uit de kindernevendienst

Collecte: 1. Project Kerk in Actie: Straatkinderen Oeganda
2. Voor de kerkdienst 3. Pastoraat
Hulp bij de collecte: Josephien en Victor Couwenberg

Cantorijl: ‘How beautiful upon the mountains’ (Jes. 52: 7) van John Stainer
How beautiful upon the Mountains
are the feet of him that bringeth tidings
That saith unto Zion
Thy God reigneth
How beautiful upon the Mountains
that bringeth glad tidings
that publisheth peace

Lied: Gez. 447
Evangelielezing: Lucas 1: 8-17 (we gaan staan)

Jesaja 52:7:
Hoe welkom is de vreugdebode
die over de bergen komt aangesneld,
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt.

11 Opeens verscheen hem [Zacharias] een engel van de Heer, die aan
de rechterkant van het reukofferaltaar stond. 12 Zacharias schrok
hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. 13
Maar de engel zei tegen hem: 'Wees niet bang, Zacharias, je gebed is
verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem
Johannes noemen. 14 Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen,
en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. 15 Hij zal groot zijn
in de ogen van de Heer, en wijn en andere gegiste drank zal hij niet
drinken. Hij zal vervuld worden met de heilige Geest terwijl hij nog in
de schoot van zijn moeder is, 16 en hij zal velen uit het volk van Israël
tot de Heer, hun God, brengen. 17 Als bode zal hij voor God uit gaan
met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te
verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal
hij het volk gereedmaken voor de Heer.'

VIERING HEILIG AVONDMAAL
Nodiging - Beurtspraak
V:
G:
V:
G:
V:
G:

De Heer zij met u
OOK MET U ZIJ DE HEER
Verheft uw hart
WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER
Brengen wij dank aan de Heer onze God
HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG

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.

Gezongen Tafelgebed: Gez. 403c (De gemeente zingt de tekst waarbij
muzieknoten staan afgedrukt)

Preek
Onze Vader (gezamenlijk)
BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN

Viering van de maaltijd

Geloofsbelijdenis (staande gezongen): Gez. 344

Bij het doorgeven van het brood kun je zeggen: Lichaam van Christus
Bij het doorgeven van de wijn kun je zeggen: Leven van Christus
Bij het ontvangen van brood of wijn kun je zeggen: Amen

Dankgebed en voorbeden
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Orgelspel tijdens de rondgang van brood en wijn: 'Jesus Christus unser Heiland',
BWV 665, van J.S. Bach

Dankgebed
Slotlied en Lied van de week: ‘Jesaja schreef’ (staande)

Tweede advent
Niemand doet nog een ander pijn
en overal zal vrede zijn.
De mensen zijn op God gericht,
ze willen leven in het licht.

Zegen, door de gemeente beantwoord met: Amen (staande)
Orgelspel: 'Rorate caeli' van Jeanne Demessieux
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