Zondag 22 december 2019 - Zondag Rorate

Geen ander teken ons gegeven

Bij de liturgische bloemschikking
Jesaja meldt koning Achaz een teken van de Heer: de jonge vrouw is
zwanger en zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen.
De ondergrond van de schikking is paars, de kleur van de Adventstijd, tijd
van inkeer en verwachting.
De bol in het glas verwijst naar het kind dat groeit in het verborgene.
Kerstgroep
Op de rand boven de uitgang van de kerk staat een kerstgroep van kunstenaar/predikant Ruud Bartlema.
Informatie daarover is te vinden op de tafels op het podium.

kleur: paars
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Organist:
Lector:

ds S. de Vries, Schalkwijk
Corinth van Schaik
Wim van Voskuilen
Diederik Bos
Julia Addink
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Orgelspel

Variaties en improvisaties op Nu daagt het in het oosten

Zingen

Voorbereiding

Smeekgebed

Welkom

Kyrie

Nun komm, der Heiden Heiland (componist onbekend)

v: Overal geweld op aard,
mensen worden niet gespaard,
uw geboden zijn niets waard.
Kyrie eleison.

Aansteken van de advents- en tafelkaarsen
Vier kaarsen in het donker vertellen in de nacht,
met licht en blij geflonker dat ons de Vrede wacht.

m: Want het onrecht gaat zijn gang
en de mensen worden bang.
Heer, zij wachten al zo lang.
Kyrie eleison.

de gemeente gaat staan
onder het zingen van de Introïtus worden de kaarsen aangestoken

Introïtus

Lied 463: 1, 5 - 8

Bemoediging

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

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!
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!
Laat ons weer wonen
in de weelde van uw zegen.
Amen

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.

Stilte
Orgel

Psalm 19: 1, 2

v: Bange mensen op de vlucht,
slapend in de openlucht.
Hoor hun steunen, hun gezucht.
Kyrie eleison.
m: Zoveel mensen in de nood,
smekend om een stukje brood.
Here, red hen van de dood.
Kyrie eleison.
a: 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 met de kinderen

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

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

1. Werk van de Diaconie

2. Kerk

nu komen de kinderen terug uit de nevendienst
Zingen

Stapellied voor Advent t. Bert Aalbers, m. Diederik Bos
refrein - vers - refrein etc.
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Dienst van de Schriften
Schriftlezing

Jesaja 7: 10 - 17

Zingen

Lied 437 Allen: 1, 4, 6; Mannen: 2; Vrouwen: 3, 5

Schriftlezing

Matteüs 1: 18 - 25
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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.

Acclamatie

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

4. Achaz wil van God geen teken.
Maar dat teken krijgt hij wel:
straks wordt er een Kind geboren
en dat heet Immanuël.

Uitleg en Verkondiging

Gebed over de gaven
e

Orgel

Allemande uit 5 Franse Suite

Zingen

Lied 445

J.S. Bach

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

Lied 444

Zending en zegen

Orgelspel

Nun komm, der Heiden Heiland

J.S. Bach

Diensten
- Dinsdag 24 december, 22.00 uur
Kerstnachtdienst; voorganger: ds P.M.W. van der Schans, IJsselstein
- Woensdag 25 december, 10.00 uur
Kerstmorgendienst; voorganger: ds B. Aalbers
Vanaf 9.45 uur kerstliederen zingen
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