Toelichting liturgische schikking:

Orde van dienst
Zondag 6 december 2020
10.00 uur
2e Adventszondag

Het thema in de Adventstijd is: Het Goede Leven, Bloeien in Gods Licht.
De basis van de schikking bestaat uit 4 flessen met daarop een schaal,
opgebouwd uit driehoekjes.
De 4 flessen en kaarsen verwijzen naar de 4 adventszondagen, het getal 3
staat symbool voor de verbinding tussen het goddelijke, de mens en de
andere mens daar tegenover.
De schaal staat symbool voor de plek waar jouw wieg heeft gestaan. Een
basis waaruit je het Goede Leven mag ervaren door de komst van Jezus
Christus. Je mag tot bloei komen in Gods licht.
Het wit van de berkenschors en van de bloemen van de helleborus
symboliseert de gerechtigheid. De rechte en de kromme tak zeggen: wat
krom geworden is zal recht worden.

Zondag Populus Sion: ‘De Heer komt nabij’
Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met verlangen
Hul mij in kleuren
en geuren van feestelijk wit.
Ontsteek het tweede licht,
dat reikt naar het Westen.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de witte bloesem;
gerechtigheid breekt door,
hoe kronkelig ook de weg.

Kleur: Paars
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Organist:
Zangers:
Lector:

zingen is voorlopig voorbehouden aan de cantorij en/of predikant
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Ds. Bert Aalbers, Zwolle
Gery de With
Hans Hendriks
Diederik Bos
Leden van de cantorij
Harry Oussoren

Orgel

Li

Voorbereiding
Welkom

Re

Stilte
Orgel

Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 659

J.S.Bach

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

Introitus

Lied 433

Bemoediging

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

Drempelgebed

Lied 297:
Solo - Voorganger
Koor - Gemeente
Allen - Cantorij

Zingen

Psalm 80: 1 en 7

de gemeente gaat zitten

Kyriëgebed voor de Advent
In beurtspraak: li is de linkerkant van de gemeente, re de rechterkant, vanaf
de Avondmaalstafel gezien
Li

Re

Voor mensen die angstig zijn, opgejaagd en verwond,
voor slachtoffers van geweld, klein en groot, op straat
en thuis
voor wie klem zitten in bekende en vergeten oorlogen

Kyrië Eleison, geef uitkomst en schenk Uw Licht
Voor wie hun leven ervaren als een verwarrende kluwen
een ordeloos voortleven van dag tot dag
Zonder arm om je heen, stem in je oor, zicht op een
horizon
Kyrië eleison, geef uitkomst en schenk Uw Licht
Voor wie klem zitten, ondernemers zonder perspectief
kinderen zonder scholing jongeren zonder vriendschap
Voor alle mensen in deze tijd waarin de toekomst op
slot lijkt

Li

Kyrië eleison, geef uitkomst en schenk Uw Licht

Allen

Voor ons allen, als we verdoofd zijn, onverschillig
worden
en het licht in onszelf vergeten en verwaarlozen
Dat licht, waar u ons van meet af aan voor bedoeld
hebt
Voor uw wereld, voor uw mensen, voor onszelf bidden
wij, als we zeggen:
Kyrië eleison, Christe eleison, Kyrië eleison, schenk ons
Uw Licht

Adventslied

463: 6, 7 en 8

Dienst van de Schriften
Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van de zondag

Kyrië Eleison, geef uitkomst en schenk Uw Licht
Voor wie woestijnen doortrekken, verlaten en dor
Voor wie het leven een nacht is zonder uitzicht, zonder
licht
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Profetenlezing

Jesaja 40: 1 - 11

Zingen

Psalm 80a
Cantorij zingt het refrein, Gemeente spreekt de verzen

Epistellezing

2 Petrus 3: 8 – 14

Zingen

Lied 766: 1 en 2
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Evangelielezing

Johannes 1: 19 – 28 en Johannes 3: 27 - 30

Acclamatie

(Cantorij)

Zending en zegen
Orgel

Cantorij

Orgel
Collecten

1.No Yellow Beans Day

2. Kerk

Uitleg en Verkondiging
TROOST, TROOST MIJN VOLK, ZEGT UW GOD
Cantorij

Nun komm der Heiden Heiland

Balthasar Resinarius

De gemeente vertrekt rij voor rij door de zijdeur, te beginnen met de
voorste rij. Let u daarbij op de anderhalve meter onderlinge afstand en
blijft u niet bij de deur staan praten, dan kan iedereen naar buiten.

Dienst van Gebeden en Gaven
Diakonale en pastorale mededelingen

Gemeentezang mag volgens de landelijke richtlijnen van de PKN alleen

Dankgebed en voorbeden

als de kerkruimte 24 uur per dag geventileerd kan worden. In de Pau-

na elke intentie:…. zo bidden wij
Heer, onze God, wij bidden U: Verhoor ons

luskerk kan dat niet en daarom is gemeentezang dus vooralsnog niet
toegestaan.

(gesproken door allen)
Stil gebed en Onze Vader
Collecten

Bij het weggaan, aan de uitgang

Slotlied

439

- Op 12 december a.s. geeft Diederik Bos een orgelconcert hier in de
kerk: “Dat wat niet in een kerkdienst past”.
Aanvang 20.00 uur.

de gemeente gaat staan
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