Toelichting bij de bloemschikking:

Orde van dienst
Zondag 27 november 2016, 10.00 uur
1e Advent

Licht Breekt door!
dromen
van vrede
de wereld
omgekeerd
zien
wat licht brengt
doen wat
gedaan moet worden
heelheid
in een gebroken wereld
goede god
leer ons
het visioen te leven

Kleur:

Paars

Voorganger:
Ouderlingen
Diakenen:
Organist:
Lector:

ds. H.H. Schorren
C. Jobse; M. van Ingen
J. Wiersema; J. v.d. Velde
Diederik Bos.
I. Schriever

Het thema voor de liturgische bloemschikkingen is “de wereld
omgekeerd”. Advent is een tijd van verwachten. De mensheid kijkt
uit, verlangt naar een wereld omgekeerd, een wereld waarin vrede
en gerechtigheid vanzelfsprekend zullen zijn.
Een spiegel is gekozen als dragend symbool van dit verlangen. In de
spiegel zie je wat op het eerste gezicht verborgen is. De spiegel bevat
gebroken stukken, scherven die onlosmakelijk met het leven
verbonden zijn. Hoe dichter bij Kerst, hoe minder gebroken stukken
glas op de spiegel. Er wordt steeds meer zichtbaar van de droom
over vrede, over een wereld omgekeerd. In Jezus is die droom
werkelijkheid geworden.
De Kindernevendienst leeft mee in dit verlangen. Zij starten met het
project “Licht breekt door”. Kom kijken en luisteren wat zij met het
licht bedoelen. Aan de hand van verhalen en voorwerpen gaan zij
met de kinderen op weg naar Kerst.

Toelichting bij Adventsproject Kindernevendienst:
Op deze eerste adventszondag horen we over het visioen van vrede
en hoe dat visioen handen en voeten kan krijgen. Aan de voorkant
van de schikking zijn maar weinig bloemen te zien – waar je alleen
voor jezelf leeft bloeien weinig bloemen. Daar waar het visioen
werkelijkheid wordt, bloeit de aarde.
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Uw Naam is dat Gij mensen helpt, wees onze hulp,
en dat Gij ons bij name kent, leer ons U kennen
die Bron van leven wordt genoemd, doe ons weer leven
die hebt gezegd: Ik zal er zijn, wees hier aanwezig.
Amen.

Orgel
Voorbereiding
Welkom
Stilte
Orgel

Preludio in G - Wohltemperiertes Klavier deel 1 - J. S. Bach

de gemeente gaat zitten

e

Gedicht bij het aansteken van de 1 adventskaars

Zingen

Een ster laat mensen weten:
de nacht gaat snel voorbij.
God zal ons nooit vergeten,
Hij houdt van jou en mij.

Smeekgebed
Kyrie

Groet

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gij,
die woorden van belofte spreekt
tot mensen die verlangend uitzien
naar uw komst,
laten zij de vrede naderbij brengen
waarop de wereld wacht,
en doe ons zo ervaren
wie Gij voor ons zijt,
vandaag
en alle dagen die komen.
Amen.

de gemeente gaat staan

Bemoediging

(in de adventsperiode zwijgt het Gloria)

Gebed van de zondag

Aansteken van de adventskaars en de tafelkaarsen

Psalm 25 a

301 f

Dienst van de Schriften

Ver boven alle tranen,
de ruzies en de strijd,
brengt Hij de mensen samen.
Er komt een nieuwe tijd.

Introïtus

Lied 217: 1, 2 en 3

Drempelgebed Eeuwige, onze God,
wij die u nooit hebben gezien, zie ons hier staan.
Wij die van U hebben gehoord, hoor Gij ons aan.
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Aandacht voor de kinderen
Adventsproject: Licht breekt door

Uitleg en Verkondiging
Orgel

Nun komm, der Heiden Heiland - BWV 661 - J.S. Bach

Adventslied met de kinderen (die onder dit lied naar de nevendienst gaan)
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Orgel

1. Missionair Werk en Kerkgroei 2. Kerk
Fuga in G - Wohltemperiertes Klavier deel 1 - J. S. Bach
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de kinderen komen terug uit de crèche

Gebed over de gaven
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Het Adventsproject

gaan.

Slotlied
Profetenlezing

Jesaja 2:1-5

Antwoordpsalm

Psalm 122: 1 en 3

Zending en zegen
Lezing Evangelie Matteüs 24:32-44
Acclamatie

Orgel
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Lied 452

Mededelingen
De evangelist Matteüs
Woensdag 30 november, 20.00 uur, achterzaal Pauluskerk
Inleiding door ds. H.H. Schorren
Taizé-viering
In tegenstelling tot wat er in Kerknieuws vermeld staat, is de Taizé-viering
vanavond om 19.00 uur, hier in de Pauluskerk. Allen van harte uitgenodigd.
Amnesty International
Voor en na de dienst vandaag kunt u uw handtekening zetten voor Shahrul
Izani in Maleisië, die ter dood veroordeeld is wegens het in bezit hebben
van 600 gram cannabis.
Oecumenische Vespers in de Adventstijd
Dinsdag 29 november is de eerste oecumenische vesper van deze
Adventstijd, hier in de Pauluskerk om 19.15 uur.

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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