Zondag 9 december 2018
2e zondag van Advent
orde van dienst

God in ons midden

Orgelspel, oefenen van Lied 465
als het klokje luidt worden we stil
Welkom
De 2e Adventskaars wordt aangestoken
Wij zingen staande Lied 463: 1, 7 en 8 ‘Licht in onze ogen’
Bemoediging
Onze hulp is de naam van de Heer
Die is, Die was, Die komt.
Groet
Genade zij u en vrede
van God onze Vader
van Jezus Christus de Heer
door de Heilige Geest,
Amen
(wij gaan zitten)
Wij zingen Psalm 80 1 en 7
Gebed
Wij zingen met de kinderen het projectlied ‘Komt een duif gevlogen’
tekst: Andries Govaart, muziek: Christiaan Winter

Vliegensvlug brengt hij die boodschap,
hoop voor mensen in de knel.
Hij wijst ons de goede richting
als hij zijn verhaal vertelt:

2

Van een kind dat is geboren,
God met ons, dat is zijn naam;
het verbindt wat is gebroken,
kind dat mee op weg zal gaan.

Moment met de kinderen, hierna gaan zij naar de kindernevendienst.
Inleiding op de lezingen
Oud Testamentische lezing Jesaja 40: 3-5
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Hoor, een stem roept:
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,
effen in de wildernis een pad voor onze God.
4
Laat elke vallei verhoogd worden
en elke berg en heuvel verlaagd,
laat ruig land vlak worden
en rotsige hellingen rustige dalen.
5
De luister van de HEER zal zich openbaren
voor het oog van al wat leeft.
De HEER heeft gesproken!’
Orgelspel: ‘Every valley shall be exalted’ uit: Messiah, Händel.
Evangelielezing Lucas 3:1-6 en 21-22
1

In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius
Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer
Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over
Abilene, 2en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in
de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. 3Daar ging Johannes in
de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten
laten dopen en tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te
verkrijgen, 4zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de
profeet Jesaja:
‘Luid klinkt een stem in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!
5
Iedere kloof zal worden gedicht,
elke berg en heuvel geslecht,
kromme wegen recht gemaakt,
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hobbelige wegen geëffend;
6
en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’
21

Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan
het bidden was, werd de hemel geopend 22en daalde de heilige Geest in
de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel:
‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’
Orgelimprovisatie bij het lied ‘Kom tot ons, de wereld wacht’
Epistellezing Filippenzen 2:5-11
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Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6Hij die de
gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7maar deed
er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan
een mens. En als mens verschenen, 8heeft hij zich vernederd en werd
gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 9Daarom heeft God
hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven
gaat, 10opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel,
op de aarde en onder de aarde, 11en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus
is Heer,’ tot eer van God, de Vader.
Wij zingen in aansluiting op de lezingen Lied 459 ‘Ik breng een rechter
aan het licht’ vers 1 allen, vers 3 mannen , vers 6 vrouwen, vers 7 allen.
Verkondiging
Stilte
Wij zingen als geloofsbelijdenis Lied 433 ‘Kom tot ons, de wereld wacht’
Mededelingen en Collecten
Tijdens de collecte speelt de organist het adventslied ‘O kom, kom
Immanuel’
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.
Bericht van overlijden
Stilte
Wij zingen Lied 961
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Gebeden, afgewisseld met het zingen van Lied 465 ‘Hopen en uitzien
naar het licht’ (3x)
en besloten met het Onze Vader
Tijdens het voorspel van het slotlied kunnen de jongsten uit de crèche
opgehaald worden.
Wij zingen staande als slotlied 439: 1, 2 en 4 Verwacht de komst des
Heren
Zending en Zegen
Amen

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in het koor van de kerk
met koffie en thee.

Aan deze viering werkten mee:
Ds. Sophie van den Berg – Hofstee, voorganger
Sonja Bloemers, ouderling
Gina Pander, diaken
Jaap Meijer, lector
Bert Boer, organist
Neline Achterberg, kindernevendienst
Lieke Lindijer, crèche
Boudewijn ter Avest, beamteam
Fred Ekhart, koster
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