Kop
ORDE VAN DIENST

zondag 10 december 2017
2e zondag van Advent

Plaats hie r uw beric ht. He t be richt hee ft h et m eeste eff ect als u h et nie t lan ger ma akt d an tw ee o f dri e zinn en.

voorganger: ds. Erica Scheenstra
organist: Wilke Havinga
ouderlingen: Jan Poelstra en Arma Kooiker
diakenen: Ank Spierings, Age Visser,
Jacqueline van der Schans en Arla Heins
koster: Roald Gerritsen
jeugdgroepen:
ABC, 12+, YOU en kindernevendienst 1-6

VOORBEREIDING

Woensdag 13 december, kring “Geestkracht” in de Hooghe Clock,
van 10.00 tot 11.00 uur.

Orgelspel - variaties over “Nun komm' der Heiden Heiland” Anton Heiller (1923-1979)
Vrijdag 15 december 19.00 uur Taizé-viering in de Grote Kerk.
Oefenlied - Lied 456a
Welkomstwoord

Zaterdag 16 december, 17.00 uur Bachcantate in de Grote Kerk.

Stilte voor persoonlijk gebed
Allen gaan staan

Zondag 17 december 16.00 uur Volkskerstzang in het Provinciehuis,
Meer informatie hierover vindt u op het mededelingen bord in de hal.

Aanvangslied - Lied 444 - “Nu daagt het in het Oosten”
Drempelgebed (Psalm 80:15, 18-20) - door de ouderling van dienst:
‘God van de hemelse machten, keer u tot ons,
kijk neer uit de hemel en zie, Leg uw hand op uw beschermeling,
het mensenkind dat u hebt grootgebracht.
Dan zullen wij niet van u wijken.
Laat ons leven, en wij roepen uw naam:
HEER, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.’
allen: Amen.
Bemoediging - door de ouderling van dienst:
“Onze hulp is in de Naam van de Heer”,
allen:

Allen gaan zitten
Gebed om ontferming - afgesloten met:
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Donderdag 21 december Kerst Sing—a- long in de Grote Kerk,
kerk open vanaf 19.00 uur, zingen van bekende kerstliederen tussen
19.30-20.30 uur. Daarna ontmoeting met gluhwein.
Iedereen is welkom!
Zaterdag 23 december Lessons and Carols, 17.00 uur Grote Kerk.
Meer informatie vindt u op het mededelingenbord in de hal, flyers
liggen op de tafel onder het mededelingenbord.
Uitnodiging Kerkcafé top 2000
Muziek die raakt!! Zou dit iets te maken hebben met dat onzichtbare
draadje tussen God en mensen?
Donderdag 28 december is er het Kerkcafé top 2000 met twee life
muziekgroepen:
Pop –up koor: “Just between” uit Nuland
Close harmony groep: “Just 4 You” uit Vught
Zij spelen gekozen, gevoelige nummers uit de top 2000.
Laat je raken en kom naar het Kerkcafé top 2000 op 28 december
tussen 19.00u en 21.00u.
Iedereen is welkom; jong en oud en neem gerust vrienden of
vriendinnen mee!
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DIENST VAN HET WOORD

Zegen allen:

Groet - door de voorganger:
“De Heer zij met u”
allen:

Ontsteken van de kaars van Tweede Advent door Madelief Houtman
Orgelspel - Variaties over "Heer Jezus heeft een hofken..." Flor Peeters (1903 - 1986)

U bent na de dienst allen van harte uitgenodigd voor koffie, thee,
limonade en ontmoeting!

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

Gedichtje -

Gebed bij de opening van de Bijbel
Adventsproject ‘Een boek vol verwachting’
‘Theo en Filia’
Projectlied vers 1 en 3 (melodie Liedboek 8-a / 243)

MEDEDELINGEN:
Het College van Kerkrentmeesters vraagt uw medewerking.
We willen u vragen om net als voorgaande jaren wat Kruispunten te
bezorgen bij u in de buurt. Deze keer in combinatie met de brieven
voor de Eindejaarscollecte.
De brieven staan gesorteerd voor u klaar: per wijk en vervolgens
alfabetisch op straatnaam.
Voorbeeld:
Wanneer u 8 brieven pakt om te bezorgen, dan pakt u even zoveel
Kruispunten daarbij en bezorgt deze samen op het adres wat op de
brief staat.
Met elkaar kunnen we op deze manier zorgen voor een snelle
bezorging en de kosten in de hand houden.
Bij voorbaat onze hartelijke dank!

3. Niemand doet nog een ander pijn
en overal zal vrede zijn.
De mensen zijn op God gericht,
ze willen leven in zijn licht.
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
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Profetenlezing - Jesaja 2: 2-5
Evangelielezing - Johannes 1: 19-28
Zingen - Lied 456a - “Kwam van Godswege”
Verkondiging
Orgelspel - Rorate caeli - choral orné (versierd koraal) Jeanne Demessieux (1921 - 1968)
Zingen - Lied 453 - “Wachters van de tijd”
DIENST VAN DE TAFEL
Aandacht voor Amnesty International
Mededelingen met oog op de gebeden
Voorbeden
Collecte - 1. ZWO

2. Pastoraat

Bij de tweede collecte Samen met tientallen vrijwilligers vormen binnenvaartpredikanten
ds. Dirk Meijvogel en ds. Louis Krüger het pastoraal team voor zo’n
450 binnenvaartschippers en hun families die varen op de WestEuropese waterwegen. De vrijwilligers onderhouden veel contact
met de predikanten om signalen uit de schipperswereld snel door te
geven. De predikanten willen daar zijn waar de schipper is: in
crisissituaties, bij ziekte, financiële zorgen, maar ook bij vragen over
geloofsopvoeding en relatieproblematiek. Zij reizen soms behoorlijke
afstanden. Uw bijdrage aan deze collecte maakt pastoraat mogelijk
voor binnenvaartschippers en andere mensen die zich buiten bereik
van een plaatselijke gemeente bevinden.

Nodiging
Het grote dankgebed voorganger: U danken wij, God onze schepper, ………
………… Heilig is uw naam!
Zingen - Lied 404e - Sanctus en benedictus

Tafelgebed voorganger: In Jezus zien we wie U bent:
Mens onder de mensen, bewogen om hun lot…
… Één wereldwijde gemeente.
allen: KOM TOT ONS, HIER IN ONS MIDDEN.
Inzettingswoorden voorganger: ………………
……… Moge het delen van dit brood en deze
beker ons sterken in de hoop dat een nieuwe
wereld komen zal waar brood en liefde genoeg
is voor allen.
allen: KOM TOT ONS, HIER IN ONS MIDDEN.
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.
Zingen - Lied 408e - Lam Gods
Wij wensen elkaar de vrede van Christus
We vieren Avondmaal vandaag in een lopende viering
Orgelspel tijdens de viering - Prélude II, uit Deux petites pièces Théodore Dubois (1837 - 1924), Choral Dorien uit Deux chorals pour Orgue
- Jehan Alain (1911 - 1940), Communion - Alexandre Guilmant (1837 - 1911)
Dankzegging
De kinderen komen terug
ZENDING EN ZEGEN
Allen gaan staan
Slotlied - Lied 452:3 – O hemellichaam, Jezus
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