Want is het zo dat we vanuit de kerken geen verweer hebben tegen
de woede (of de onmacht) die er in het land leeft (en o.a. de PVV verwoordt). Hoe gaan we als gelovige in het maatschappelijk debat om
met die woede? Of geldt hier ook: we hebben een tekort aan woede
om te staan voor de gelovige zaak?
Welkom om mee te praten en mee te denken! Voor meer informatie:
ericascheenstra@gmail.com

Kop
ORDE VAN DIENST

Projectkoor voor de vesper voorafgaande aan de
Oecumenelezing
Het is inmiddels traditie dat er een projectkoor medewerking verleent
aan de vesper voorafgaande aan de Oecumenelezing. De repetitie
vindt plaats vanaf 18.00 uur, voorafgaand aan de vesper. Zingt u
mee? U kunt u opgeven bij Erica Scheenstra, 6446090, ericascheenstra@gmail.com.

zondag 17 december 2017
3e zondag van Advent
zondag “Verheugt u”

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: Jamie de Goei
ouderlingen: Nanda Punt en Rob Augusteijn
diakenen: Klaas Faber en Cootje van der Lans
koster: Jozef de Queljoe
jeugdgroepen:
kindernevendienst 1-4, 5-8

VOORBEREIDING

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.

Orgelspel - Ciacona in e-moll (BuxWV 160) - D. Buxtehude
Oefenlied - Lied 450
Welkomstwoord
Stilte voor persoonlijk gebed
Allen gaan staan
Aanvangslied - Lied 453: 1, 2, 3 en 4 - “Wachters van de tijd”

Uitnodiging: kinderen groepen 1 tot en met 8
Op Kerstmorgen, maandag 25 december, willen we de kinderen van de
groepen 1 tot en met 8 uitnodigen om voor aanvang van de dienst in
de zaal van de crèche te verzamelen. Ze krijgen dan elke een glas met
een lampje. Tijdens het openingslied, 'Komt allen tezamen', lopen de
kinderen dan in optocht de kerkzaal binnen. Aan deze 'intocht' doen
ook de peuters en de kleuters mee. De coördinatie is in handen van de
leiding van de kindernevendienst.

Drempelgebed (Psalm 85: 5a, 7 en 8) - door de ouderling van dienst:
God, onze helper, keer tot ons terug,
breng ons weer tot leven,
dan zullen wij ons in u verheugen.
Toon ons uw trouw, HEER,
en geef ons uw hulp.
allen: Amen.
Bemoediging - door de ouderling van dienst:
“Onze hulp is in de Naam van de Heer”,
allen:

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!

Allen gaan zitten
Gebed om ontferming - afgesloten met:
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Oecumenelezing 15 januari 2018
De oecumenische avond in de Bidweek voor de Eenheid van de
Christenen wordt gehouden op maandagavond 15 januari 2018.
Om 19.00 uur is er een vesper in de Sint Jan, om 20.00 uur is er een
lezing in de Grote Kerk. Dit jaar heeft de voorbereidingsgroep voor
deze bijeenkomst het prikkelende thema van de woede gekozen.
Woede heeft twee kanten: enerzijds is het een bron voor creativiteit
en daadkracht. Anderzijds is het ook een bron voor het
maatschappelijk ontwrichtende. Zo staat de onmacht tegenover de
daadkracht.
Ds. Rikko Voorberg (bedenker van het concept Pop Up Kerk) heeft een
aardig boekje over de woede geschreven, “De dominee leert vloeken”.
Rikko Voorberg komt spreken en licht in zijn bijdrage de creatieve kant
van de woede toe en maakt de verbinding met gelovig handelen:
Hebben we een tekort aan woede om te staan voor de gelovige zaak?
We zoeken nog iemand om die avond vanuit zijn/haar politieke,
gelovige en maatschappelijke betrokkenheid op het thema in te
gaan.
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DIENST VAN HET WOORD

MEDEDELINGEN:

Groet - door de voorganger:
Het College van Kerkrentmeesters wil u graag heel hartelijk
bedanken voor de medewerking die u verleende na onze oproep
vorige week.
Alleen voor de wijk Maaspoort zijn er nog een kleine honderd
enveloppen voor de Eindejaarscollecte blijven liggen. Daarom willen
we u toch nog vragen om deze net als voorgaande jaren met een
Kruispunt te bezorgen bij u in de buurt. De brieven staan gesorteerd
voor u klaar, alfabetisch op straatnaam, op de grote tafel in de
consistorie.
Voorbeeld:
Wanneer u 8 enveloppen pakt om te bezorgen, dan pakt u even zoveel
Kruispunten daarbij en bezorgt deze samen op het adres wat op de
envelop 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!

“De Heer zij met u”
allen:

Ontsteken van de kaars van Derde Advent door Eva Voets
lk steek het derde kaarsje aan,
een lichtje in het dorre Iand
waar rivieren juíchend stromen
en rozen bloeien in het zand.

Gedichtje -

Gebed bij de opening van de Bijbel
Adventsproject ‘Een boek vol verwachting’
‘Theo en Filia’

Neemt u na afloop van de dienst ook weer etiketten mee om een
kaartje te sturen naar gemeenteleden die wat extra aandacht
verdienen?

Projectlied vers 1 en 4 (melodie Liedboek 8-a / 243)

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

Kerst-Singalong in de Grote Kerk - Er liggen
uitnodigingskaarten klaar, Neem er mee, om anderen uit te
nodigen!
Op donderdagavond 21 december organiseert het Beraad van Kerken
‘s-Hertogenbosch een Kerst-Singalong in de Grote Kerk aan het
Kerkplein in ’s-Hertogenbosch. We zingen bekende kerstliederen,
luisteren naar een kerstverhaal en er is gelegenheid om een kaarsje
aan te steken. Na afloop is er glühwein en warme chocolademelk.
Op deze manier willen de gezamenlijke kerken van ‘s-Hertogenbosch
de Kerst inluiden. De samenzang begint om 19.30 uur. De kerk is om
19.00 uur open. U bent van harte welkom.

4. Bloemen, ze bloeien in de grond
Waar vroeger niemand leven vond.
Kijk, zo versiert de Heer ons land.
Zo neemt Hij mensen bij de hand.
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
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ZENDING EN ZEGEN

Profetenlezing - Jesaja 35: 1-10
Zingen - Lied 608 - “De steppe zal bloeien”

Allen gaan staan

Evangelielezing - Johannes 3: 22-30

Slotlied - Lied 462: 2, 4, 5 en 6 - “Zal er ooit een dag van vrede”

Zingen - Lied 528: 1, 3 en 4 - “Omdat Hij niet ver wou zijn”

Zegen -

Verkondiging

allen:

Orgelspel - Nun komm, der Heiden Heiland (BuxWV 211) - D. Buxtehude
Zingen - Lied 450 - “Verblijd u in de Heer te allen tijd”
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Orgelspel - Praeludium, Fuge und Ciaconne (BuxWV 137) D. Buxtehude

Mededelingen met oog op de gebeden
Dankgebed, voorbeden - telkens beantwoord met Lied 458 “Zuivere vlam verdrijf met je licht de angsten van ons hart”
Stil gebed, afgesloten met een gezamenlijk gebeden oecumenisch
Onze Vader
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.
Collecte - 1. Diaconie
2. Kerk
De kinderen komen terug
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