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==================================================================
Orgelspel: Johann Gottfried Walther (1684-1748):
Nun komm, der Heiden Heiland (koraal, variaties a en b; zie lied 433)
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

-

INTREDE

Intredelied: 439 vers 1 en 2

( staande tot na vers 3 )

Bemoediging en Groet:
Voorganger: De Heer zij met u
Gemeente: Ook met u zij de Heer
Voorganger: Onze hulp in de naam van de Heer
Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: Genade zij u en vrede, van God onze Vader,
door Zijn Zoon Jezus Christus en door de Heilige Geest.
Gemeente: Amen
Drempelgebed:
Lied: 439 vers 3 ( De gemeente gaat hierna zitten )
Aansteken van de kaarsen op de liturgische tafel
waarbij de eerste adventskaars wordt ontstoken door het Kind van de zondag
Kaarsenversje bij de adventskaars
De eerste kaars mag aan,
de aarde wacht op het licht.
Mensen die in het donker staan
krijgen een hemels bericht.
Kyrie gebed:
Trouwe God, ……….. ……..
En het koor bidt voor heel de wereld en voor ons: Kyrië eleison.
-

DE SCHRIFTEN
1

Adventsproject
Het adventsproject van dit jaar heeft het karakter van een reclamecampagne
en heeft als titel: Geloof met me mee!
Op vijf reclameposters nodigen personages uit de Bijbel ons uit om met hen
mee te geloven.
Sketch door de leiding van de kindernevenddienst:
Waarbij “Ad Verteller” met Johannes op Patmos, het thema van de zondag
introduceert
Kinderlied (melodie Zing alle dagen deel 1, lied 8 – NZV)

Geloof dat de hemel open kan gaan
God blijft niet ver weg, Hij spreekt mensen aan
Zo gaan wij op weg, op weg naar het licht
Op zoek naar een mooi en hoopvol begin
( na het zingen van dit lied gaan de kinderen naar de kindernevendienst )
Als gebed bij de opening van het Woord zingt het koor Lied 295
en wij allen het refrein. ‘Wek uw kracht en kom ons bevrijden’
Toelichting Schriftlezing
Schriftlezingen NT: Lucas 21 : 25 – 31
25
En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze
angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding,
26
terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de
wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen.
27
En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote
macht en heerlijkheid.
28
Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden
omhoog, want uw verlossing genaakt.
29
En Hij sprak een gelijkenis tot hen: Let op de vijgeboom en op al de bomen.
30
Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds
nabij is.
31
Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk
Gods nabij is.
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Lied: 462: allen: vers 1 en 6, vrouwen: vers 2 en 4, mannen: vers 3 en 5
Vervolg lezing NT: Openbaringen 1 : 9- 11 en 8 : 1 -4
9
Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus
met u deel in het koninkrijk en in standvastigheid – ik was op het eiland Patmos
omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd.
10
Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide
stem, die klonk als een bazuin
11
en die tegen me zei: ‘Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de
zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en
Laodicea.’
8
1

Toen het lam het zevende zegel verbrak, viel er een stilte in de hemel,
gedurende ongeveer een half uur.
2
Ik zag de zeven engelen die voor Gods troon staan. Ze kregen alle zeven een
bazuin.
3
Toen kwam er een andere engel, die met een gouden wierookschaal bij het
altaar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het
gouden altaar voor de troon te offeren, samen met de gebeden van alle
heiligen.
4
De rook van de wierook steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van
de engel op naar God.
Lied: 339a `

-

SCHRIFTUITLEG en VERKONDIGING

KOOR: Taizé lied: Nada te turbe Tekst: Teresia van Avila.
Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen, alles gaat voorbij;
God verandert niet, het geduld overwint alles, wie aan God vasthoudt
hem ontbreekt het aan niets. Want God alleen is genoeg.

-

GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden: Het koor zingt: Heer, ontferm U.
Stil gebed
Allen: Onze Vader die in de hemel zijt; Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.
In eeuwigheid. Amen
3

Inzameling van gaven voor en door de Diaconie
Tijdens de inzameling zingt het koor : ’Milonga d'amor'
De kinderen komen terug in de kerk
Slotlied: 463 vers 1 t/m 8

-

WEGZENDING EN ZEGEN

V: Gaat allen heen in vrede ……….
Koor: Irish Blessing
V: De Here zegene u …….. (beantwoord met 3x gezongen Amen)
Uitgangscollecte voor: Missionairwerk
Orgelspel: Johann Gottfried Walther (1684-1748):
Nun komm, der Heiden Heiland (variatie c; zie lied 433)
==================================================================
Uitleg bij de Bloemschikking van 2 december
Geloof met me mee!
Vijf geloofsgetuigen uit de bijbel vertellen ons in deze advents-periode over wat
zij geloven. Ze vertellen over hoop en vertrouwen, over wat je kunt zien en wat
(nog) onzichtbaar is. Zij roepen ons op om met hen mee te geloven. Wij hoeven
het geloof niet voor ons zelf te houden; we mogen het delen met elkaar. Niet om
elkaar te overtuigen van een bepaald ‘gelijk’, maar met belangstelling voor wat
een ander gelooft.
Misschien kunnen we zo met elkaar in gesprek komen over wat ons bezig houdt.
Het adventsproject heeft dit jaar het karakter van een reclamecampagne.
We zien het in de schikking aan de sprekende kleuren die gebruikt zijn. Deze week
zijn het vooral paarse bloemen, de kleur van bezinning.
We zien ook een ‘bericht uit de hemel’ waarin Johannes ons vanaf Patmos laat
weten: ‘Ik geloof in engelen!’ U óók?
De bloemen blijven niet binnen de kerk, maar gaan ‘reclame’ maken in Delden.
Misschien komt u ze deze week wel ergens tegen om mensen uit te nodigen om
mee te praten …..
==================================================================
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar,
in de ruimte onder de toren, een kopje koffie te drinken.
Bedankt voor uw en jouw komst,
gezegende week en graag tot volgende week zondag!
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