Toelichting KND-project
Thema van het Adventsproject is ‘Komt allen tezamen’.
Op weg naar Kerstmis mag iedereen erbij zijn, is iedereen welkom!

Orde van dienst
Zondag 10 december 2017, 10.00 uur
2e Zondag van Advent

Deze week is het thema ’Nederigheid’. De lezingen gaan over de profetie van
Zacharia die de komst van de koning van het vrederijk aankondigt. De koning is
in aantocht en rijdt op een ezel. En in Mattheüs lezen we over Jezus’ intocht in
Jeruzalem, rijdend op een ezel…
In de stal zien we deze week bij de herders en schapen ook een os en een ezel.
Toelichting liturgische schikking
De basisschikking is een brandend houtvuur, op een ondergrond van paars en
jute, kleur en materiaal van een tijd van inkeer. Vuur is aantrekkelijk: het verspreidt licht en warmte. Mensen en dieren kunnen zich erom heen scharen,
beschutting zoeken, elkaar ontmoeten én het goede nieuws horen (de mensen).
Een duif vertolkt de komst van de koning van het vrederijk en viooltjes de
nederige intocht van de koning en van.

Kleur: paars
Voorganger: ds. M. van der Kooi - Dijkstra
geest. verz. St Antonius-Ziekenhuis
Ouderlingen: E. Querido, D.E.E. Figee
Diakenen: J. v.d. Velde, J. Wiersema
Organist: Diederik Bos
Lector: Corry Bosch

Foto: Dineke van der Ploeg
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Orgelspel

Groet

Voorbereiding

Gebed van de zondag

Welkom

Aandacht voor de kinderen

Stilte
Orgel

Nun komm, der Heiden Heiland

Adventslied

J.S. Bach

Mensen kijken naar de sterren,
maar dat licht is ver en koud.
Steek een kaars aan, die vertelt je
van het licht, dat van ons houdt.
Het wordt anders, het wordt lichter.
Het wordt licht voor jou en mij
en voor iedereen op aarde.
Het wordt kerst, God is dichtbij.

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,
ja, op een ezel rijden,
en naar zijn hoofdstad rijden:
Jeruzalem!
de kinderen gaan naar de nevendienst

de gemeente gaat staan
tijdens de introïtus worden de kaarsen aangestoken

Introïtus

Psalm 80: 1 en 7

Bemoediging

Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
Die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed

Heer, onze God,
vergeef ons al wat wij misdeden
en doe ons weer in vrede leven.
Amen
Lied 919: 1 en 4

Dienst van de Schriften
Lezing Oude Testament: Genesis 18: 1 t/m 15
de gemeente gaat zitten

Zingen

300 a (het Gloria zwijgt in deze tijd)
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Gezang 117: 1 en 3 Liedboek voor de kerken 1973
Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
der wereld hoogst verlangen,
des harten heiligst goed?
Wil zelf Uw fakkel dragen
in onze duisternis,

Smeekgebed
Kyrie

‘Komt allen tezamen’
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,
‘t zal zelf een herder wezen,
een Goede Herder wezen.
O, prijzen wij hem!

Gedicht voor het aansteken van de 2e adventskaars

Zingen

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden
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opdat wat U behage
ons klaar en zeker is.

Collecten

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

Ver van de troon der tronen
en 's hemels zonneschijn
wilt G’ onder mensen wonen,
der mensen broeder zijn.
Met God wilt G’ ons verzoenen,
tot God heft G’ ons omhoog,
en onder miljoenen
hebt Gij ook mij in het oog.
Evangelielezing

Gebed over de gaven
de gemeente gaat staan

Slotlied

Acclamatie

Onze lasten zal Hij dragen
onze onmacht totterdood
geeft als antwoord op ons vragen
ons zichzelf als levensbrood:
nieuwe vrede zal er dagen
straalt als morgenrood.

Uitleg en Verkondiging
Fantasia d5 J.Pz. Sweelinck

Zingen

Lied 442

Al wie dolend in het donker (mel. Once in royal David’s city)
Al wie dolend in het donker
In de holte van de nacht
En verlangend naar een wonder
Op de nieuwe morgen wacht:
Vrijheid wordt aan u verkondigd
Door een koning zonder macht.

Lucas 1: 26 t/m 38

Orgel

1. Pastoraat 2. Kerk

Tot de groten zal Hij spreken
even weerloos als een lam
het geknakte riet niet breken
Hij bewaakt de kleine vlam:
hoort en ziet het levend teken
van een God die tot ons kwam.

Dienst van de Gebeden en Gaven
Diaconale en pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbede
na iedere intentie: … zo bidden wij (368 a)

Dor en droog geworden aarde
die om dauw en regen vraagt
dode mens die snakt naar adem
wereld die om toekomst vraagt:
zie mijn Zoon, de nieuwe Adam,
die mijn welbehagen draagt.

Stil gebed en Onze Vader
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Zending en zegen

Orgel

Capriccio

J.Pz. Sweelinck

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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