Zondag 5 december 2021
2e Advent
Orde van dienst

‘Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert…’
Maleachi 3

Orgelspel vlak voorafgaand aan de dienst ‘Er ist das Heil uns kommen
her’ J.S. Bach
‘t Klokje luidt en we worden stil…
Welkom
De tweede adventskaars wordt aangestoken door Frederieke
We zingen Lied 445: 1 en 4
-we gaan staanBemoediging
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
Die is, Die was, Die komt
Groet
Genade voor jullie en vrede
van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer
door de Heilige Geest
Amen
We zingen de psalm van 2e Advent Psalm 80: 1, 6 solisten en 7
-we gaan zittenGebed van toenadering
We zingen in aansluiting op ons gebed Lied 437: 1, 4 solisten en 5
Leefregel/Woord van bevrijding
We zingen samen met de kinderen ons Adventsprojectlied
Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed.
God laat zijn licht hier stralen,
Hij komt ons tegemoet
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Een boek met mooie woorden
met plaatjes en een lied:
zo laat God van zich horen,
want Hij vergeet ons niet.
(tekst Erik Idema; melodie: Nu daagt het in het Oosten)

Moment met de kinderen
Hierna nemen zij het plakboek van Lucas en het Licht mee naar de
kindernevendienst.
Inleiding op de lezingen
Eerste Schriftlezing Maleachi 3:1-4
Tweede Schriftlezing Matteus 3:11-12
Wij zingen in aansluiting op de schriftlezing: Lied 439: 1 allen, 2 solisten,
4 allen
Verkondiging
Moment van verstilling.
We zingen 3x Neem mij aan zoals ik ben (Iona)

Mededelingen en Collecten
Bericht van overlijden, moment van stilte, we zingen Lied 961
Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.
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Dank en voorbedengebed
We wisselen onze gebeden af met het zingen van ‘Lied 458 ‘Zuivere
vlam’

en we besluiten ons gebed met het gezamenlijk gesproken Onze Vader

We zingen als slotlied Lied 1008 1 allen, 2 solisten 3 allen
Tijdens het voorspel komen de kinderen terug uit de kindernevendienst.
Ook is er gelegenheid om de allerkleinsten op te halen uit de crèche.
Zending en Zegen
Amen
Orgelspel
Kerstvariaties over ‘Nu daagt het in het oosten’ van Jacob Bijster.

Aan deze viering werkten mee:
Ds. Sophie van den Berg-Hofstee, voorganger
Martha Marie Bugel, ouderling
Peter Ouwens, diaken
Karlijn Koornneef, lector
Roel Gelderloos en Saskia Wiegeraad, solisten
Johan Beuckens, organist
Bas Overboom en Arie van Dijk, kindernevendienst
Wilma van Weelden en Ellen Bol, regie kerkTV
Rob van Weelden, koster
Afbeelding voorzijde: Refiners fire, Bob Booth
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