Kop
ORDE VAN DIENST

zondag 24 december 2017
4e zondag van Advent

voorganger: ds. Ruud Stiemer
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.

organist: Jamie de Goei
ouderlingen: Arma Kooiker en Ab-Jan Jacobse
diakenen: Jacqueline van der Schans en Age Visser
koster: Erik van der Schans
jeugdgroepen:
kindernevendienst 1-4 en 5-8, NAP

VOORBEREIDING
Orgelspel - "Wees wellekom, Immanuël" BuxWV 223 van D. Buxtehude
Oefenlied - Lied 434 - “Daar komt een schip geladen”
Welkomstwoord
Stilte voor persoonlijk gebed

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 staan
Aanvangslied - Lied 437 - “Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer”
Drempeltekst (Jesaja 45: 8a) - door de ouderling van dienst:
‘Laat het dauwen uit de hoge hemel,
laat gerechtigheid op aarde neerdalen
als regen uit de wolken.
Laat de aarde zich openen,
dan kan heil ontkiemen
en recht opbloeien.’
allen: Amen.
Bemoediging - door de ouderling van dienst:
“Onze hulp is in de Naam van de Heer”,
allen:

Allen gaan zitten
Gebed om ontferming - aansluitend zingen we Lied 463: 6, 7 en 8 “Kyrie eleison, dat Gij u erbarmt”

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.
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

DIENST VAN HET WOORD
Groet - door de voorganger:
“De Heer zij met u”
allen:
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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
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MEDEDELINGEN:

Ontsteken van de kaars van Vierde Advent door Cees Augusteijn
Gedichtje -

Het Kerkelijk Bureau is tussen Kerst en Oud en Nieuw gesloten.
Op 2 januari is het vanaf 8.45 uur weer open.

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.

lk steek het vierde kaarsje aan,
een lichtje van een jonge vrouw
die een zoon van God zal krijgen
een Koningskind voor mij en jou.
Gebed bij de opening van de Bijbel
Adventsproject ‘Een boek vol verwachting’
‘Theo en Filia’
Projectlied vers 1 en 6 (melodie Liedboek 8-a / 243)

Afscheiden herbevestigen van ambtsdragers
We zijn verheugd om u te kunnen melden dat Ab-Jan Jacobse,
Arma Kooiker, Ies Rinkel, Nanda Punt en Rob Augusteijn hebben
aangegeven nog een termijn als ouderling door te willen gaan. Zij
zullen worden herbevestigd op zondag 7januari 2018. In deze dienst
nemen we ook afscheid. Na heel veel jaren gaat Wim Jonker, de
langstzittende ouderling, ons verlaten. We danken Wim van harte voor
zijn jarenlange inzet, een kerkenraad zonder Wim is eigenlijk niet voor
te stellen. Ook nemen we afscheid van Arla Heins die de afgelopen
jaren vol vuur het College van Diakenen leidde. We danken haar voor
haar geweldige bijdrage en zullen haar input zeker missen in de
kerkenraad en het moderamen. Na afloop van deze dienst heeft u
gelegenheid om elkaar alle goeds voor 2018 toe te wensen, we heffen
na de koffie met elkaar het glas.

Bericht van de kindernevendienst
Rond schoolvakanties kan het voorkomen dat de twee groepen last
minute samengevoegd worden. Dit is het geval als er slechts 1 of 2
kinderen bij één groep aanwezig zijn. In dat geval streven we er wel
naar dat elk kind op zijn/haar eigen niveau een verwerking van het
verhaal krijgt aangeboden.
De leiding van de kindernevendienst is nog steeds dringend op zoek
naar versterking. Vindt u het leuk om met kinderen om te gaan en wilt
u eens vrijblijvend kennismaken met het werk bij de
kindernevendienst? Dan bent u van harte welkom om op
zondagochtend eens mee te draaien met één van de groepen. Stuur in
dat geval een e-mail naar vanlieshouthanneke@gmail.com

6. Er komt een koning op de troon
van David, want hij is zijn zoon.
God laat zich vinden in een kind
waarmee een nieuwe tijd begint.
De kinderen gaan naar de nevendienst
Lezing - 2 Samuel 7: 1-16
Zingen - Psalm 89: 1 en 2 - “Ik zal zolang ik leef bezingen in mijn lied”
Lezing - Lucas 1: 26-38
Zingen - Lied 473 - “Er is een roos ontloken”
Verkondiging
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Orgelspel - 2 delen uit de Partita over "Wees wellekom, Immanuël" B. Matter
Zingen - Lied 434 – “Daar komt een schip geladen”

Zegen
allen:

DIENST VAN GEBED EN GAVEN
Mededelingen met het oog op de gebeden
Dankgebed en voorbeden

Orgelspel - “Wees wellekom, Immanuël” (opus 67 nr. 51) - M. Reger

Stil gebed, afgesloten met het 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.

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

Collecten - 1. Diaconie
2. Kerk
De kinderen komen terug in de kerk
ZENDING EN ZEGEN
Allen gaan staan
Slotlied - Lied 466: 1, 2 en 7 – “O kom, o kom, Emmanuel”
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