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

Orde van dienst
Zondag 17 december 2017, 10.00 uur
3e Advent

Schrift & Tafel

Deze week is het thema ‘Zoekend’. De lezingen zijn uit Jesaja en Mattheüs. Ze
gaan over de profetie van Jesaja, die spreekt over het nieuwe Jeruzalem, over
kamelen en schatten (wierook, zilver en goud) die ons door vreemde volkeren
in de schoot geworpen worden… En over Magiërs die op zoek zijn naar de pasgeboren koning der joden om hem geschenken aan te bieden.
In de stal verschijnen deze week kamelen en wijzen uit het oosten bij de herders, de schapen, de os en de 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 trekt aan: het verspreidt
licht en warmte. Mensen en dieren kunnen zich eromheen scharen, er beschutting zoeken, mensen kunnen er elkaar ontmoeten en het goede nieuws
horen.
Een witte voile met parels en licht stelt het nieuwe Jeruzalem present, en ridderspoor de Magiërs.

Kleur: roze
Voorganger:
Ouderlingen:
Diakenen:
Organist:
Cantorij o.l.v.
Lector:

ds. H.H. Schorren
D.E.E. Figee, E. Leijen
allen
Diederik Bos
Arnoud Heerings
Willy van Drie

Foto’s voorzijde en adventsster: Dineke Broekema, Kerstwandeling 2016
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Orgelspel

in uw Woord,
wij bidden U:
doe ons opstaan
en op weg gaan,
zoekend naar uw toekomst,
naar het licht
dat duisternis doorbreekt,
Jezus, uw Zoon,
uw liefde in ons midden,
vandaag en alle dagen die komen.
Amen

Voorbereiding
Welkom
Stilte
Orgel

Nun komm, der Heiden Heiland

J.S. Bach

Gedicht bij het aansteken van de 3e adventskaars
Mensen hebben mooie plannen,
maar er gaat zo vaak wat mis.
Steek een kaars aan, die vertelt je,
dat Gods toekomst stralend is.
Het wordt anders, het wordt lichter.
Het wordt licht voor jou en mij
en voor iedereen op aarde.
Het wordt Kerst, God is dichtbij.

Aandacht voor de kinderen
Adventslied ‘Komt allen tezamen’

de gemeente gaat staan
tijdens de Introïtus worden de kaarsen aangestoken

Introïtus

Psalm 85 b

Bemoediging

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

Drempelgebed

297

300 b

Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

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!

Smeekgebed
Kyrie

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!

Gebed van de zondag
Gij, Getrouwe,
die ons zoekt
en ons tegemoet komt

de kinderen gaan naar de nevendienst
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Kantorij

Dienst van de Schriften
Profetenlezing

Jesaja 60:4-9

Antwoordpsalm

Psalm 24: 1, 4 (cantorij) en 5

Evangelielezing

Matteüs 2:1-12

Acclamatie

339 c

de kinderen komen terug uit de nevendienst

Gebed over de gaven
Tafelgebed

Uitleg en Verkondiging
Credo

343

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

Nodiging
Vredegroet

De vrede van Christus zij met u allen!
En met uw Geest!
Wensen wij elkaar de vrede van Christus!

Collecten

1. Diakonieprojekt NYBD

Zingen

Nun komm, der Heiden Heiland (Luther / Resinarius)

De HEER zij met U.
Zijn Geest in ons midden.
Hef uw harten omhoog.
Wij heffen ons hart op tot God.
Brengen wij dank aan de HEER,onze God.
Hij is het waard onze dankbaarheid te ontvangen.
U komt onze dank toe,
HEER onze God,
overal en altijd,
door Jezus, onze Heer.
Want veelbelovend is uw Woord:
een stad, een land, van vrede
voor de mensen,
dat hebt Gij ons beloofd
en dat is ons bevestigd
in Jezus, uw Zoon,
de eerstgeborene van uw toekomst.
Daarom, HEER onze God,
stemmen wij van harte in
met de lofzang:

Dienst van de Tafel

Voorbede

Lob sei Gott dem Vater g’tan,
Lob sei Gott seim ein’gen Sohn,
Lob sei Gott dem Heilgen Geist
immer und in Ewigkeit.

Sanctus en Benedictus 404 f
2. Kerk

Kantorij

Nun komm, der Heiden Heiland,
der Jungfrauen Kind erkannt,
daß sich wunder alle Welt,
Gott solch Geburt ihm bestellt.

Allen

Lied 433:3 (Gij daalt van de Vader neer)

Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want in Hem kwam uw Rijk ons nabij:
Hij was in levenden lijve
uw wil en uw heil
en bezaaide uw aarde
met woorden en wonderen
van liefde en van hoop.
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Laat uw Geest zijn woorden vervullen,
nu wij doen wat Hij ons opdroeg:

Bijeen tot zijn gedachtenis
komen wij tot U, o God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde
en aanvaard ons offer van lof en dank.

Hij heeft in de nacht van de overlevering
het brood genomen
daar de dankzegging over uitgesproken
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven
en gezegd:

Zend uw Geest in ons midden
en bemoedig ons zo
dat wij in een wereld zonder hoop
een sprekend teken kunnen zijn
van uw aanhoudende zorg
en uw liefdevolle leiding
op weg naar uw toekomst,
de stad van ons hart,
waarin wij U zullen eren
met allen die wij voor uw aangezicht gedenken ....,
met allen die ons zijn voorgegaan,
met wie ons lief waren
en die we moesten verliezen .....,
met de heiligen van naam
en de ontelbare vergetenen,
heel uw mensenvolk,
genodigd aan uw maaltijd.

Neem en eet,
dit is mijn lichaam voor u:
doe dit tot mijn gedachtenis!
Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven
en gezegd:
Drink allen hieruit.
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed:
doe dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis!
Acclamatie 407 b

I = voorzang, II = allen

Uw Koninkrijk kome,
hier in ons midden,
God onze Vader,
gezegend zij uw Naam,
tot in lengte van dagen,
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen
Onze Vader
tijdens het zingen van het Lam Gods
wordt het brood gebroken en de wijn uitgeschonken
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Lam Gods

Agenda

408 f

- Maandag 18 december, 20.00 uur, Doperkerk
Volkskerstzang
- Dinsdag 19 december, 19.15 uur, Pauluskerk
Adventsvesper
- Vrijdag 22 december, 20.00 uur, Pauluskerk
Kerstconcert Octare

Delen van brood en wijn
iedereen is genodigd deel te nemen
in de groene kelken zit druivensap

Orgel

Nun komm, der Heiden Heiland
Schmücke dich, o liebe Seele

J.S. Bach
J. Brahms

Gebed na de Maaltijd
na het gebed kunnen ouders hun kind ophalen uit de crèche
de gemeente gaat staan

Slotlied

Lied 452

Zending en zegen

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.

Orgelspel

Naam: ………………………………………
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Tel. …………………

Adres: ………………………………………………………………
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