Kop
ORDE VAN DIENST

zondag 3 december 2017
1e 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: Ab-Jan Jacobse en Lina Westeveld
diakenen: Klaas Faber en Jelske Faber
koster: Erik van der Schans
jeugdgroepen:
kindernevendienst 1-4 en 5-8

VOORBEREIDING
Orgelspel - “Nun komm' der Heiden Heiland” (BWV 659) - J.S. Bach
Welkomstwoord

Er kan weer gestemd worden!! Wat is jouw favoriete nummer uit de
top 2000 (de lijst is van 2016). Vergeet niet te vertellen, wat je zo
aanspreekt in jouw favoriete lied en wie weet kun jij dit horen op
28 december in het top 2000 Kerkcafé in de Grote Kerk uitgevoerd
door het popkoor “Just Between” of gevoelig gespeeld en gezongen
door de close harmony band “Just 4 You”.

Stilte voor persoonlijk gebed
Allen gaan staan
Aanvangslied - Psalm 25: 1, 2 en 3 - “Heer, ik hef mijn hart en handen”
Drempelgebed (Psalm 25: 4 –6) - door de ouderling van dienst:
‘Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want u bent de God die mij redt,
op u blijf ik hopen, elke dag weer.
Denk aan uw barmhartigheid, HEER,
aan uw liefde door de eeuwen heen.‘
allen: Amen.
Bemoediging - door de ouderling van dienst:
“Onze hulp is in de Naam van de Heer”,
allen:

Allen gaan zitten
Gebed om ontferming - Lied 463 - “Licht in onze ogen”
1.allen, 2.vr., 3.man., 4. vr., 5 man., 6-8. allen
DIENST VAN HET WOORD
Groet - door de voorganger:
“De Heer zij met u”
allen:
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MEDEDELINGEN:

Ontsteken van de kaars van Eerste Advent door Alexander Augusteijn
Gedichtje -

Na afloop van de dienst is de Wereldwinkel aanwezig.
Een leuk idee voor uw december-aankopen!

Ik steek het eerste kaarsje aan,
een lichtje van 'lk zorg voor jou
als een herder voor zijn schapen'.
Zo is de Heer ons altijd trouw.
Gebed bij de opening van de Bijbel
Adventsproject ‘Een boek vol verwachting’
‘Theo en Filia’
Projectlied vers 1 en 2 (melodie Liedboek 8-a / 243)

Volgende week zondag vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal,
denkt u daarbij ook weer aan houdbare artikelen voor de
Voedselbank?

Dinsdag 5 december om 10 uur in de diaconiekamer van de Grote Kerk
'Op de koffie in de kerk'. Ontmoeting en gesprek voor senioren.
Thema: ' Advent'

Volgende week zondag, 10 december, is er weer de schrijfactie voor
Amnesty International.

De begroting 2018 van zowel het College van
Kerkrentmeesters als die van het Colllege van Diakenen, liggen
tot en met 8 december ter inzage op het Kerkelijk Bureau
tijdens de openingsuren.
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De kinderen gaan naar de nevendienst

Collecten - 1. Diaconie

Profetenlezing - Jesaja 40: 1-11

Bij de tweede collecte -

2. Missionair werk en Kerkgroei

Er zijn voor elkaar, voor elkaar zorgen, van elkaar leren, met elkaar
bidden en bijbellezen, en met elkaar lachen. Dat is het doel van
pioniersplek Yours! in Drachten, verbonden met de protestantse
wijkgemeente Oase. Yours! wil een plek zijn voor tieners en hun
ouders. Want als je iets met tieners wilt, moet je ook iets doen met
de ouders, is de overtuiging van Jan-Willem ten Hove, een van de
vijf vrijwilligers die aan de basis van de pioniersplek staan.
Net zoals in veel andere gemeenten is de leeftijdsgroep van twaalf
tot vijftien jaar moeilijk te bereiken. In Drachten is men daarom
begonnen met activiteiten voor ouders van tieners. Sinds september
2017 werkt het pioniersteam samen met vier locaties van
middelbare scholen om met nieuwe tieners in contact te komen.
Doel is dat tieners zelf actief worden!
Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk
pioniersplekken zoals Yours! in Drachten. Plekken waar leven en
geloven wordt gedeeld. Van harte aanbevolen.

Zingen - Lied 439: 1 en 2 - “Verwacht de komst des Heren”
Evangelielezing - Lucas 3: 1-18
Zingen - Lied 439: 3 en 4 - “Een hart dat wacht in ootmoed”
Verkondiging
Orgelspel - Rêverie over "Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen"
Zingen - Lied 442 – “Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen”
GEBEDEN EN GAVEN
Mededelingen met het oog op de gebeden

De kinderen komen terug
Dankgebed en voorbeden
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.

ZENDING EN ZEGEN
Allen gaan staan
Slotlied - Lied 440 – “Ga, stille in den lande”
Zegen
allen:

Orgelspel - “Nun komm' der Heiden Heiland” - J.G. Walther

U bent na de dienst allen van harte uitgenodigd voor koffie, thee,
limonade en ontmoeting!
4

5

