Orgelspel

Geen ander teken ons gegeven

Voorbereiding
Welkom
Stilte
Orgel

Nun komm, der Heiden Heiland

D. Buxtehude

Aansteken van de advents- en tafelkaarsen
Een derde kaars gaat stralen, we wachten met geduld.
En horen in verhalen hoe God zijn woord vervult.
de gemeente gaat staan
onder het zingen van de Introitus worden de kaarsen aangestoken

Introitus

Kleur: roze
Voorganger:
Ouderlingen:
Diakenen:
Organist:
Lector:

ds. Bert Aalbers, Maarssen
Andries van Gijn, Gery de With
Allen
Diederik Bos
Nel van Houwelingen

Psalm 85 op de melodie van Psalm 25

1. Heer, Gij zijt uw land genadig,
keert het lot van Israël.
En van alle kwade dagen
wordt er géén door U geteld.
Gij houdt al uw boosheid in,
ook al zijn wij soms uitdagend.
Gij gunt ons een nieuw begin,
ook als wij nog schulden dragen.

2. God van heil, wees ons genegen,
breek door onze weerstand heen.
Dan staan wij U niet meer tegen
en geslachten worden één.
Gij toch zijt het die ons gunt
te herleven in uw ogen.
Zegen ons zoveel Gij kunt
met het licht van al zo hoge.

3. Heer, Gij spreekt en ik mag horen
dat de vrede komt van U
voor wie leven naar uw woorden,
tot U komen hier en nu.
Ja uw heil komt naderbij
voor wie eerlijk om U geven.
zo zult Gij aanwezig zijn
in het land waar mensen leven.

4. Daar gaan trouw en recht en vrede
met genade hand in hand.
En de trouw die bloeit op aarde
is het recht aan U verwant.
God, Gij geeft ons alle goed,
en het land geeft ons te eten.
Recht gaat voor U uit te voet,
voorspoed volgt U op uw schreden.

Bemoediging

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

Drempelgebed

Wij wachten op U, God, op uw licht,
dat verheldering brengt,
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op uw woord, dat alles verandert.
Open onze oren
voor uw woorden van hoop,
Open onze ogen
voor tekenen van uw aanwezigheid,
Open onze harten
voor het geheim van uw liefde,
neem van ons weg wat ons afhoudt van U,
vergeef waar we elkaar tekort hebben gedaan.
Vul onze harten en handen met goedheid.
Amen

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

Gebed voor de opening van het Woord
Gesprek met de kinderen

de gemeente gaat zitten

Zingen

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Lied met de kinderen (die onder dit lied naar de nevendienst gaan)

Lied 466: 1, 3, 5

Smeekgebed
Kyrie

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

Dienst van de Schriften
Schriftlezing

Rechters 6:7-24

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

Zingen

Psalm 77: 3, 4

Schriftlezing

Matteus 11:2-6
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Acclamatie

Zingen

Stapellied voor Advent t. Bert Aalbers, m. Diederik Bos
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Kerst - mis, Gods

No - ach krijgt van God een

‘Bent u degene die komen zou
of moeten wij een ander verwachten?’
Matteus 11:3

Zingen

mee op weg naar

een

‘Och mijn heer, indien de Heer met ons is,
waarom is dit alles ons dan overkomen?’
Richteren 6:13

j

k

te - ken: Sla je

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.

3. Gideon vraagt zelf een teken
omdat hij het niet vertrouwt.
Komt met ongezuurde broden.
Hij wil dat het Pasen wordt.

Gebed over de gaven

De Maaltijd van de Heer
Diakonale en pastorale mededelingen

Zingen

Lied 451: 3, 4

Tafelgebed

De Heer zal bij u zijn!
De Heer zal u bewaren!

Dankgebed en voorbeden

Verhef uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

na iedere intentie: …... zo bidden wij (368 a)
Lied 344

U komt onze dank toe,
Heer, onze God,
overal en altijd,

Nodiging
Vredegroet

Collecten

De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw geest.
Wens elkaar de vrede.
1. Vluchtelingenwerk

jz

Heer.
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nooit meer zal een zond- vloed ko-men, kijk, daar staat de re-gen - boog.

Lied 445

Credo

weg;

o - gen naar om - hoog,
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(…),
en U van harte de lofzang toe te zingen: (mel. lied 435)

2. Kerk

Sanctus en
Benedictus

nu komen de kinderen terug uit de nevendienst
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Heilig zijt Gij, o Here God,
Heilige Here Zebaoth.
De ganse aarde looft zijn Naam.
Hij richt een nieuwe wereld aan,
hosanna in den hoge, juich,

gezegend die als Koning komt.
Hosanna, zing zijn eer,
gezegend is de Heer!

Orgel

Sei gegrüsset, Jesu gütig

Loflied

Geloofd de Vader, die vergeeft
en ons het eeuwig leven geeft.
Geloofd zij Jezus, die als Lam
de schuld der wereld op zich nam.
Geloofd de Geest, die ons geleidt
en die ons vasthoudt in de strijd.
Geprezen zij de Heer,
wij leven hem ter eer!

(m. 435)

Wij danken U, Vader,
voor Jezus, uw Zoon,
(…),
… de Messias, onze Heer,
die verrezen is en leeft.
En wij verkondigen zijn dood
totdat Hij komt!
Zingen
(m. 435)

J.S. Bach

Gebed na de Maaltijd

Als wij dan eten van dit brood,
waarin Hij ons zichzelf aanbood
en drinken uit de beker wijn,
waardoor wij weer geheiligd zijn,
verkondigen wij Jezus’ dood
en vieren wij zijn liefde groot,
totdat Hij komt met spoed,
totdat Hij komt voorgoed.

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

Slotlied

Lied 433

Zending en zegen

En nu wij hier bijeen zijn
om zijn dood te gedenken,
zijn opstanding te belijden,
(…),

Orgelspel

en het eindelijk waar zal zijn:
vrede op aarde.
En samen zeggen wij:
Onze Vader … ,
Agnus Dei
(m. 435)

Lam Gods, Die onze zonden draagt,
wees met der wereld schuld begaan.
Lam Gods, Die onze zonden draagt,
ontferm U over ons bestaan.
Lam Gods, die onze zonden draagt,
Geef ons de vrede in uw Naam.
En geef ons allemaal
gezegend Avondmaal.

- Maandag 16 december, R.K. kerk, 20.00 uur
Volkskerstzang
- Dinsdag 17 december, Pauluskerk, 19.15 uur
Oecumenische Adventsvespers

Delen van brood en wijn
iedereen is genodigd deel te nemen
in de groene kelken zit druivensap
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- Zaterdag 21 december, Pauluskerk, 20.00 uur
Christmas Carols, Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken
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