Het kindernevendienstproject
Thema van het Adventsproject is ‘Komt allen tezamen’.
Op weg naar Kerstmis mag iedereen erbij zijn, is iedereen welkom!

Orde van dienst
Zondag 24 december 2017, 10.00 uur
4e Advent

Deze week is het thema ‘Onverwacht’. De lezingen zijn uit Genesis en Lucas.
God sluit een eeuwigdurend verbond met de 99-jarige Abram en zijn
nakomelingen. De engel Gabriël kondigt bij de oude priester Zacharias de
geboorte van een zoon aan.
In de stal verschijnen deze week Maria en Jozef, bij de os, de ezel, de herders,
de schapen, de koningen (‘wijzen uit het oosten’) en de kamelen, die al eerder
gekomen waren.

Bij de liturgische schikking
De basisschikking is een brandend houtvuur, op een ondergrond van paars en
jute. Kleur en materiaal van een tijd van inkeer. Vuur trekt aan: het verspreidt
licht en warmte. Mensen en dieren kunnen zich erom heen scharen, er
beschutting zoeken, mensen kunnen er elkaar ontmoeten én het goede
nieuws horen.
Het aangekondigde nageslacht van Abram en Zacharias en een heel nieuwe
toekomst worden gesymboliseerd door granaatappels, tekens van vruchtbaarheid.

Kleur: paars
Voorganger:
Ouderlingen:
Diakenen:
Organist:
Lector:

ds. H.H. Schorren
C. Bosch; E. Querido
W. van Voskuilen; M. Vedder
Pieter Kaars
R. van Voskuilen
Foto’s voorzijde en adventsster: Dineke Broekema, Kerstwandeling 2016
2

Orgelspel

leer ons U kennen,
die Bron van leven wordt genoemd, doe ons weer leven,
die hebt gezegd: Ik zal er zijn, wees hier aanwezig.

Voorbereiding
Welkom
Stilte
Orgelspel
Gedicht bij het aansteken van de 4e adventskaars
Mensen dromen mooie dromen,
van een wereld licht en fijn.
Steek een kaars aan, die vertelt je,
hoe de wereld eens zal zijn.
Het wordt anders, het wordt lichter.
Het wordt licht voor jou en mij
en voor iedereen op aarde.
Het wordt kerst, God is dichtbij.

Kyrie

Lied 301 k (het Gloria zwijgt)

Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed
van de zondag

Gij, Herder,
die niet loslaat
wat uw hand begon,
open ons uw Woord,
openbaar ons uw trouw
voor het kleine en kwetsbare,
en leidt ons
in uw liefde
op de weg naar uw koninkrijk,
door uw Zoon, Jezus Christus,
vandaag en alle dagen die komen.
Amen

de gemeente gaat staan
tijdens de Introïtus worden de kaarsen aangestoken

Introïtus

Psalm 19: 1, 2 en 3

Bemoediging

Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed

de gemeente gaat zitten

Smeekgebed

Aandacht voor de kinderen
Adventslied ‘Komt allen tezamen’

Eeuwige onze God,
wij die U nooit hebben gezien, zie ons hier staan.
Wij die van U hebben gehoord, hoor Gij ons aan.
Uw Naam is dat Gij mensen helpt, wees onze hulp,
en dat Gij alles hebt gemaakt, maak alles nieuw,
en dat Gij ons bij name kent, -

1. Komt allen tezamen,
herders en ook schapen,
kom nu, o kom nu naar Betlehem.
Straks zal een Kind hier
in een kribbe slapen;
Het Lam zal het eens heten,
en zelf een herder wezen,
een Goede Herder wezen.
O, prijzen wij hem!
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2. Komt allen tezamen,
os en ezel beide,
kom nu, o kom nu naar Betlehem.
Wil met uw adem
’t Kindeke verwarmen.
’t Zal eens als Koning rijden,
’t zal op een ezel rijden,
en naar zijn hoofdstad rijden:
Jeruzalem!

3. Komt allen tezamen,
koningen, kamelen,
kom tot het Kindeke in
Betlehem.
Kom dan gereden
van verre en met velen.
Wil van uw goud Hem geven,
wil van uw wierook geven,
wil van uw mirre geven!
O, zoekt gij Hem!

Dienst van de Gebeden en Gaven

4. De os en de ezel,
koningen, kamelen,
herders en schapen - zij kwamen al.
Maria en Jozef,
wilt ook binnentreden…
Nu is de tijd gekomen,
nu kan het Kind ook komen,
vannacht al zal het komen
in Betlehems stal!

Diaconale en pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbede
na iedere intentie: … zo bidden wij (368 a)

De kinderen gaan naar de nevendienst

Collecten

Dienst van de Schriften
Toralezing

Genesis 17:1-9

Antwoordpsalm

Psalm 8: 1, 2 en 3

Evangelielezing

Lucas 1:5-25

Stil gebed en Onze Vader

de kinderen komen terug uit de nevendienst
met de kinderen van de crèche

Gebed over de gaven
de gemeente gaat staan

Slotlied

Acclamatie

Zending en zegen

Uitleg en Verkondiging
Orgel

Orgelspel
Zingen

1.Werk van de Diakonie 2. Kerk

Lied 444
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Lied 437

Agenda
Kerstnacht
Zondag 24 december, 22.30 uur
Voorganger: ds. Harold Schorren
Kerstochtend
Maandag 25 december, 10.00 uur
Vanaf 9.30 uur zingen we bekende kerstliederen
Voorganger: ds. Harold Schorren

Woont u pas in de gemeente Stichtse Vecht? Bent u nieuw in de Pauluskerk en zou
u graag bezoek willen hebben van een pastoraal medewerker of van ds. H.H.
Schorren? Dan kunt u dit strookje invullen en aan de dienstdoende ouderling geven
of evt. in de collectezak doen.
Maar u kunt natuurlijk ook onze predikant bellen (0346-266337) of hem een e-mail
sturen (predikant@pauluskerkbreukelen.nl) of contact opnemen met de scriba, ds.
D.E.E. Figee (0346-262912, scriba@pauluskerkbreukelen.nl). In ieder geval bent u
heel hartelijk welkom in onze gemeente.
Naam: ………………………………………

Tel. …………………

Adres: ………………………………………………………………
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