De liturgische bloemschikking

Orde van dienst
Zondag 23 december 2018
10.00 uur

Zondag Rorate

Dauwt, gij hemelen, van boven,
en dat de wolken vloeien van gerechtigheid
Jesaja 45: 8a

Kleur: Paars
Voorganger:
Ouderlingen:
Diaken:
Organist:
Lector:

De schikking sluit aan bij het thema van de adventscampagne 2018 van
Kerk-in-Actie ‘Geef licht’.
Vier kaarsen worden in de loop der weken ontstoken. In vier weken leven
wij vanuit het donker naar het Licht.
De basisvorm is een kubus, als beeld van de aarde. De vierkanten verwijzen
naar de vier windstreken- de ‘einden der aarde’- en naar de 4 elementen:
aarde, water, lucht en vuur. Zij spelen een rol in de lezingen.
De materialen waarmee de aarde bekleed is, zijn natuurlijk en donker, uit
deze tijd van het jaar. De basisondergrond is paars, de kleur van inkeer en
bezinning.
De lezingen van vandaag gaan over de belofte van de komst van iemand
bekleed met de macht van de Heer die zal heersen tot aan de einden der
aarde en over de vreugdevolle verwachting van Elizabeth en Maria die
vertrouwen op de beloften van de Heer.
Die verwachting zien we verbeeld in de bollen die bloem zullen dragen en
in een staf voor de vredevorst die komt.
Kindernevendienst
Dit jaar lezen we op de vier zondagen van advent verhalen van drie
verschillende profeten, uit het oude testament. Het volk Israël is gevangen
genomen, hun land is verwoest en zij zijn afgevoerd naar Babylonië.
Moeten leven in ballingschap. Maar er komt bevrijding. De profeten laten
zien wat komen zal. Zij kondigen Gods nieuwe toekomst aan.
Op 4e advent lezen we Zacharia 9:9-10. We bekijken de lichtgevende ster.
‘Er komt een nieuwe koning’. Welk symbool hoort daarbij? Wat horen/zien
we in het toneelstukje? En wat komt er tevoorschijn op de grote poster?

Ds. J.J. van Oord, Amersfoort
A. J. v. d. Velde, E. Querido
J. Boonacker
D. Bos
J. van der Velde.
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Orgel

Nun komm, der Heiden Heiland

J. S. Bach

Smeekgebed
Kyrie

Voorbereiding
Welkom
Stilte
Orgel

Jesu meine freude J. S. Bach

Aansteken van de kaarsen

de gemeente gaat staan

onder het zingen van de Introïtus worden de kaarsen aangestoken

Zingen

Psalm 8: 1,2,3 en 6

Bemoediging en Drempelgebed
V: Onze hulp: in de naam van de Heer.
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A: Die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van de zondag

V: en op de drempel van de dienst bidden wij:
Het is donker in de wereld.
De dagen korter - de nachten lang.
Is er nog licht te vinden voor de mensen?
Is er een spoor dat wij kunnen gaan?
Hier zijn wij God,
samen onder het dak van uw Naam.
En hier zien wij er naar uit, dat er een kind geboren
wordt - in een stal in Bethlehem.
En dat wij het mogen zien en mogen begroeten.
Omdat dit kind Uw licht in de wereld is geworden

Gesprek met de kinderen
Lied met de kinderen

zie inlegvel

Dienst van de Schriften
Inleiding: Mitri Raheb (1962) is een Palestijn, christen, luthers predikant,
theoloog en vredesactivist. Met zijn vrouw en twee dochters woont en
werkt hij in Bethlehem, de stad waar zijn familie al eeuwenlang woont. Hij
is praeses van de synode van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Jordanië
pastor van de Lutherse Kerk in Betlehem .Hij schreef het boek ‘Geloven
onder bezetting’
Raheb vertolkt de stem van een Palestijnse bevrijdingstheologie die zich
niet neerlegt bij de moedeloos makende situatie waarin zijn volk verkeert,
maar blijft zoeken naar mogelijkheden voor ‘creatief verzet’ zoals hij dat
noemt.

A.: Open onze ogen, zodat ook wij uw licht zullen zien.
Open ons hart, zodat wij blijven hopen.
Wees bij ons, met uw licht.
Hoor ons gebed. Amen
de gemeente gaat
zitten
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Tekst over Bethlehem nu (Mitri Raheb)
“Hoop is de kracht om gefocust te blijven op het grotere visioen terwijl
ondertussen vaak onopvallende kleine stappen gezet worden in de richting
van die toekomst. Hoop wacht niet tot het visioen eens verschijnt. Hoop is
visioen in actie, nu. Geloof dat mensen passief of depressief maakt, of
geloof dat mensen waanvoorstellingen biedt, is geen geloof, maar opium.
Daar hebben we in onze regio en in de wereld van vandaag al genoeg van.
Geloof biedt het imperium met open ogen het hoofd. Het biedt de
mogelijkheid om te analyseren wat er aan de hand is, terwijl het tegelijk de
vaardigheid ontwikkelt om verder te kijken dan ons kunnen Ik zoekmijn
eigen zingeving in interreligieuze dialoog en een multi-etnische toekomst:
Het land is nu eenmaal het thuisland van twee volkeren. Elk van hen zou
het land moeten begrijpen als een geschenk van God, dat gedeeld moet
worden met de derden. Vrede en zegen voor het land hangen af van dit
samen delen. Alleen dan zullen de Bijbelse beloften worden vervuld."
Zingen

Lied 498: 1 - 3

Schriftlezing

Micha 5: 1 - 4a

Wier dagen Gij bezocht, wier harten Gij doorgrondt,
voor wie Gij hebt gewrocht de aarde en de zon;
wier toekomst is in U, Gij maakt hun leven waar mocht Gij hen hier en nu bekeren tot elkaar.
Dat niemand hen kleineert die Gij wilt maken groot,
voor wie Gij hebt geslaakt de boeien van de dood.
Opdat wij zouden staan vrij voor uw aangezicht,
getekend met uw Naam - en leven in uw licht.

Dienst van Gebeden en Gaven
Diakonale en pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden
na iedere intentie: …... zo bidden wij
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Heer, on-ze God,

Acclamatie

wij bid-den U, ver -hoor ons.

Stil gebed en Onze Vader
Collecten

1. Werk van de Diakonie

2. Kerk

tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst
samen met de kinderen uit de crèche
Gebed over de gaven

Uitleg en Verkondiging
Orgelspel

Nunn komm, der Heiden Heiland

Tekstlied

'Te doen gerechtigheid',
Tekst Huub Oosterhuis, melodie ‘Gelukkig is het land’

“De Heer zegene onze gaven en stelle ze in dienst van zijn Koninkrijk”. Amen

Johann Pachelbel

de gemeente gaat staan

Slotlied

'Komen ooit voeten gevleugeld',
tekst Huub Oosterhuis, m. Lied 868 'Lof zij de Heer'
Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede,
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede,
wordt ooit gehoord uit mensenmonden dat woord:
wij zullen rusten in vrede.

Te doen gerechtigheid hebt Gij ons aangezegd.
Dat woord heeft ons bevrijd, elk ander ons geknecht.
Geef dat ons niets weerhoudt, die lange weg te gaan.
Dat elk zich nu verstout, uw richting in te slaan.
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Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;
dromen van vluchten en doden en huiv'rend ontwaken.
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht,
overal vrede geschapen.

Mededelingen:
- 24 december Kerstnachtdienst 22.30 uur
- 25 december Kerstmis 10.00 uur, vanaf 09.45 uur kerstliederen zingen

Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan vrede de weg voor mijn voeten.
Zending en zegen

Orgel

7

8

