Geen ander teken ons gegeven

Orgelspel

Voorbereiding
Welkom
Stilte
Orgel

Nun komm, der Heiden Heiland

J. G. Walther

Aansteken van de advents- en tafelkaarsen
Twee kaarsen staan te schijnen, hun licht is nog maar klein.
Toch zal de nacht verdwijnen, dan zal er Vrede zijn.
de gemeente gaat staan
onder het zingen van de Introitus worden de kaarsen aangestoken

Introitus

Psalm 80: 1, 2 en 7

Kleur: paars
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Organist:
Lectoren:

ds. B. Aalbers, Maarssen
Gery de With
Hans Hendriks
Inge Westra
Hannah en Adima

2. Wek op uw kracht en kom bevrijden
uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde.
Die troont daar op de cherubim,
gedenk uw dienaar Efraïm,
laat zijn gebed niet onverhoord!
Herder Israëls, leid ons voort!
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7. Dan zullen wij niet van U wijken,
uw naam zal op ons voorhoofd prijken,
uw naam is ons als uw gelaat;
een sterrenbeeld, een dageraad.
Laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.

Bemoediging

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

Drempelgebed

Heer onze God,
Steeds weer geeft U ons aanwijzingen
naar een leven in vrede en geluk.
Maar vaak slaan wij uw aanwijzingen in de wind,
kiezen we eigen wegen ver bij U vandaan.
Maar Heer, wij redden het niet,
al onze zelfgekozen wegen lopen dood.
Daarom bidden wij U:
Vergeef ons
En maak een nieuw begin met ons
In Jezus’ naam. Amen

Zingen

Lied 451: 1 en 5

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.
Zoveel mensen in de nood,
smekend om een stukje brood.
Here, red hen van de dood.
Kyrie eleison.

de gemeente gaat zitten

In het duister van de nacht
wordt geroepen en gewacht.
Kom te hulp en toon uw macht.
Kyrie eleison.

Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed voor de opening van het Woord
Gesprek en lied met de kinderen
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5. Richt over d’aarde en haar diepe stromen,
de volkeren, de sterren, zon en maan,
zij zullen allen voor uw aanschijn komen
en zingen dat uw woorden niet vergaan.

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.
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Uitleg en Verkondiging
Orgel

Gelobet seist du, Jesu Christ

Zingen

Lied 803: 1, 2 en 3

J. S. Bach

moet.

Dienst van de Schriften
Schriftlezing

Genesis 15: 1-6

Zingen

Psalm 8a: 3, 4 en 6

4. Geen sterrenhemel houdt hem klein;
de mens mag vorst der aarde zijn.
Gij kroont hem als uw bondgenoot
en maakt hem bijna godd’lijk groot.

2. Uit Oer is hij getogen
ten antwoord op een stem,
die riep hem uit den hoge
op naar Jeruzalem.
En allen die geloven
zijn Abrahams geslacht,
geboren uit den hoge,
getogen uit de nacht.

6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw naam in de geschiedenis,
want op de͜ aard’͜ is wijd en zijd
het mensenkind uw majesteit.

Schriftlezing

Lucas 21: 25-28

Acclamatie

3. Uit Abraham geboren,
die zo gezworven heeft,
is, wie om God te horen
gestorven is en leeft;
het volk van de profeten,
de stam van het verbond,
het volk dat hier beneden
de stem van God verstond.

nu komen de kinderen terug uit de nevendienst
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de gemeente gaat zitten

Zingen

Stapellied voor Advent t. Bert Aalbers, m. Diederik Bos
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Woorden over de Doop: De Doop is een teken…
Zingen

jz

2. Vraag naar des Heren grote daden;
zoek zijn nabijheid, zijn genade.
Gedenk hoe Hij zijn oordeel velt,
zijn wonderen ten teken stelt,
volk dat op Abram u beroemt,
met Jakobs nieuwe naam genoemd.

weg;

jz

Heer.

jz

3. God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
tot in het duizendste geslacht.
’t Verbond met Abraham, zijn vrind,
bevestigt Hij van kind tot kind.
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nooit meer zal een zond-vloed ko-men, kijk, daar staat de re-gen - boog.

2. Abram krijgt van God een teken:
Tel de sterren als je kunt.
Zo groot zal je volk eens worden.
En hij heeft op God vertrouwd.

Doopgebed
Vragen aan de dopelingen: Hannah en Adima van der Does de Willebois

Dienst van de Heilige Doop
de gemeente gaat staan

Geloofsbelijdenis
Zingen

Psalm 105: 2 en 3

Bediening van de Doop
Vragen aan de ouders: Joke Suitela en Lex van der Does de Willebois

Psalm 105: 1

de gemeente gaat staan

Vraag aan de gemeente
Gemeente, wilt u hen die gedoopt zijn dragen in uw
gebeden en met hen de weg van het Koninkrijk gaan?
Welkom, Hannah en Adima,
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.
Vredegroet

De vrede van de Heer zij altijd met u.
Zijn vrede ook met u.
Wensen wij elkaar de vrede van Christus
voorganger, doopouders (en getuigen) en overige
gemeenteleden brengen elkaar de vredegroet
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Zingen

Lied 416 (aangepast)

Stil gebed en Onze Vader
Collecten

1.Voedselbank

Orgel

Allegro

2. Kerk

J. G. Walther

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

Slotlied

Lied 919

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn
Hannah en Adima, namen
die bij God bekend zijn. Amen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
de gemeente gaat zitten

Dienst van Gebeden en Gaven
2. Want de lichten die wij zelf
aan de hemel stelden.
Glinst’rend in het zwart gewelf,
sterren, ongetelde, al hun glans / dooft nochtans,
dan is heel ons leven
door de nacht omgeven.

Diakonale en pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden
na iedere intentie: …… zo bidden wij
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Heer, on-ze God,

wij bid-den U, ver -hoor ons.
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Mededelingen

3. God, is dan wat u verliet
uit uw hand gevallen?
Mist Gij onze wereld niet
bij uw duizendtallen?
Blijf niet ver / doe één ster
in de nacht ons gloren,
of wij zijn verloren!

-

Vanmiddag, Pauluskerk, 15.00 - 17.00 uur
Schrijfmarathon Amnesty International

- Dinsdag 10 december, Pauluskerk, 19.15 uur
Oecumenische Adventsvespers

4. Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten, geef ons moed; / ’t is ons goed
u te zien, getrouwe,
uw hoog rijk t’aanschouwen.

- Donderdag 12 december, achterzaal Pauluskerk, 14.30 – 16.00 uur
Seniorenkring o.l.v ds. Bert Aalbers
Lucas 2: Wat zegt het kerstverhaal ons?
- Woensdag 18 december, Pauluskerk
Adventsmaaltijd
U kunt zich nog opgeven op de intekenlijsten op de koffietafels

Zending en zegen

Orgelspel

Toccata

J. Pachelbel
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