Orde van dienst
zondag 2 december 2018, 10.00 uur
1e van Advent

Toelichting liturgische bloemschikking
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 water, aarde, vuur, water en lucht-. Zij spelen een rol in de profetenlezingen.
De ondergrond is paars, de kleur van inkeer en bezinning.
De materialen waarmee de aarde bekleed is, zijn natuurlijk en uit deze tijd
van het jaar.
De lezingen van vandaag schetsen beelden van een eindtijd, een radicale
verandering en de verwachting van een nieuwe toekomst. Zuiver water
verbeeldt die nieuwe toekomst.

Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit
Psalm 25:1

Kleur: paars
Voorganger:
Ouderlingen:
Diaken:
Organist:
Lector:

Toelichting bij het adventsproject van de 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 1e advent lezen we Micha 5:1-4. We bekijken de lichtgevende ster. ‘Er
komt een nieuwe leider’. Welk symbool hoort daarbij? Wat horen/zien we
in het toneelstukje? En wat komt er tevoorschijn op de grote poster?

ds. H.H. Schorren
D.E.E. Figee, E. Leijen
W. v. Voskuilen
Inge Westra
H. Oussoren

2

Orgel

en nog ons voorgaat
met de vonken van uw licht.
Kom tot ons God,
wek op uw kracht!

Voorbereiding
Welkom

Dat Gij ons bouwt
tot een hechte stad van recht,
waar wij dan wonen
in de wereld van uw zegen.
Amen

Stilte
Orgel

Vater unser im Himmelreich

D. Buxtehude

Aansteken 1e Adventskaars

Zingen

de gemeente gaat staan
tijdens de introïtus worden de tafel- en kinderkaarsen aangestoken

Introïtus

Psalm 25: 1, 2 en 3

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Drempelgebed

Kom tot ons, God,
naar U gaat ons verlangen uit.
Wek op uw kracht
en schep ons nieuwe adem!
Kom tot ons God,
wek op uw kracht!

Lied 513
de gemeente gaat zitten

Smeekgebed

…. zo bidden wij en zingen:

Kyrie

Kom tot ons, God,
dat Gij ons raakt
met de hartslag van uw liefde
en ons geneest
met de gloed van uw genade.
Kom tot ons God,
wek op uw kracht!

Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed
van de zondag

Gij, die een vriend wilt zijn
voor allen die uw Naam eerbiedigen,
laat de tijd komen
waarin uw beloften vervuld worden,
en zend Hem in ons midden

Dat Gij ons draagt
op de vleugels van uw vrede
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door wie wij staande blijven
als horen en zien ons vergaat
en de wereld wankelt
onder geweld en onrecht,
vandaag en alle dagen die komen.
Amen

Dienst van de Schriften

Aandacht voor de kinderen

Profetenlezing

Zacharia 14:4-9

Antwoordpsalm

Psalm 50: 1 en 11

Evangelielezing

Lucas 21:25-31

Acclamatie

Uitleg en Verkondiging
Orgel

Trio

G.A. Sorge

Zingen

Lied 321

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

Stil gebed
Onze Vader

de kinderen gaan naar de nevendienst
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Collecten

1. Missionair Werk (Pioniersplekken)

Orgel

Nun komm, der Heiden Heiland
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2. Kerk

J.S. Bach

tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst
samen met de kinderen uit de crèche

Ambrosius Vespers
Utrechtse Vrouwen Schola o.l.v. Arnoud Heerings
Voorganger: ds. Harold Schorren
zondag 2 december, 15.00 uur, Pauluskerk

Gebed over de gaven
Adventsproject
de gemeente gaat staan

Slotlied

Lotgenotencontact
maandag 3 december, 10.00 uur, Pauluskerk

Lied 452

Zending en zegen

Oecumenische Adventsvespers
dinsdag 4 december, 19.15 uur, Pauluskerk
Jozef, de man met het licht
Ds. Sytze de Vries
donderdag 6 december, 20.00 uur, Pauluskerk

Orgelspel

Nun komm, der Heiden Heiland

J.G. Walther
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