Orgelspel

Geen ander teken ons gegeven

Voorbereiding
Welkom
Stilte
Orgel

Improvisatie Psalm 25

Aansteken van de advents- en tafelkaarsen
Eén kaars gaat er nu branden
en zegt aan iedereen:
Er is een feest ophanden,
de duisternis gaat heen.
de gemeente gaat staan
onder het zingen van de Introitus worden de kaarsen aangestoken

Introitus

Psalm 25: 1 en 2

Bemoediging

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

Drempelgebed

Hoor ons aan, eeuwige God,
hoor naar ons bidden
Gij, die ons hart aanziet,
Gij, die onze diepten peilt,
blijf ons niet verborgen
Wij herkenden U niet,
wij zochten onszelf.
Gij, Heer, vergeef ons
Doe ons herleven,
en maak ons weer nieuw,
geef ons genade
Breng ons in het reine met U en met elkaar
Zegen ons met vrede
en laat lichten uw aangezicht.
Amen

Kleur: paars
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Organist:
Lector:

ds. A. Sneep, Amstelveen
Corinth van Schaik
Marianne Vedder
Diederik Bos
Roeloffien van Voornveld

de gemeente gaat zitten
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Zingen

Psalm 25: 3 en 4

Smeekgebed
Kyrie

Kyriëlied voor Advent m: lied 558, t: Bert Aalbers
Als gemeente bidden wij:
Here God, heb medelij,
want de mensen zijn niet vrij.
Kyrie eleison.
Overal geweld op aard,
mensen worden niet gespaard,
uw geboden zijn niets waard.
Kyrie eleison.
Want het onrecht gaat zijn gang
en de mensen worden bang.
Heer, zij wachten al zo lang.
Kyrie eleison.
Bange mensen op de vlucht,
slapend in de openlucht.
Hoor hun steunen, hun gezucht.
Kyrie eleison.

Dienst van de Schriften

Zoveel mensen in de nood,
smekend om een stukje brood.
Here, red hen van de dood.
Kyrie eleison.
In het duister van de nacht
wordt geroepen en gewacht.
Kom te hulp en toon uw macht.
Kyrie eleison.
Groet

Schriftlezing

Genesis 9: 9 - 17

Zingen

Lied 603: 1, 4 en 5

Schriftlezing

Matteus 24: 32 - 44

Acclamatie

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden
Uitleg en Verkondiging

Gebed van de zondag
Gesprek met de kinderen
Lied met de kinderen (die onder dit lied naar de nevendienst gaan)
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Orgel

Nun komm der Heiden Heiland

Zingen

Lied 442: 1 en 2
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J.S. Bach

Zending en zegen

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,

Orgelspel

wij bid-den U, ver -hoor ons.

Stil gebed en Onze Vader
Collecten

1. Amnesty International

2. Kerk

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

Stapellied voor Advent t. Bert Aalbers, m. Diederik Bos
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nooit meer zal een zond- vloed ko-men, kijk, daar staat de re-gen - boog.

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

de gemeente gaat staan
Slotlied

Lied 441: 1, 3 en 4
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Mededelingen
- Vanmiddag om 15.00 uur, Pauluskerk
Vesperdienst ‘Petrus en Paulus’
Utrechtse Vrouwenschola o.l.v. Arnoud Heerings
Voorganger: ds Gé Speelman
- Dinsdag 3 december, Pauluskerk, 19.15 uur
Oecumenische Adventsvespers
- Zondag 8 december, Pauluskerk, 15.00 - 17.00 uur
Schrijfmarathon Amnesty International
- Woensdag 18 december, Pauluskerk
Adventsmaaltijd
U kunt zich opgeven op de intekenlijsten op de koffietafels
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