Zondag 28 november 2021
1e zondag van advent
orde van dienst

Licht dat ons aanstoot…

In deze dienst neemt ds. Teun Kruijswijk Jansen
afscheid van de Maartenskerkgemeente.

Orgelspel
't Klokje luidt
Welkom
1e kaars wordt aangestoken
we zingen het projectlied, couplet 1: Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed.
God laat zijn licht hier stralen,
Hij komt ons tegemoet.
(tekst: Erik Idema; melodie: ‘Nu daagt het in het oosten’)
- we gaan staan Bemoediging
Onze hulp is de naam van de Eeuwige
Die is, Die was, Die komt
Groet
Die Heer zij met u
Ook met u zij de Heer
Aanvangslied: Psalm 25b ‘Steeds weer zoeken mijn ogen naar U’
(1e Adventspsalm) door solist, koor en allen
- we gaan zitten –
Gebed van toenadering en ontferming
aansluitend lied1005 ‘Zoekend naar licht, hier in het duister’
koor couplet 1, allen vanaf het eerste refrein en verder
Woord van bevrijding (Romeinen 8, 22 - 26)
Lied: ‘Als tussen licht en donker’ lied 452: allen 1, koor 2, allen 3
Met de kinderen
we zingen het projectlied, couplet 2:
Een boek met mooie woorden
met plaatjes en een lied:
zo laat God van zich horen,
want Hij vergeet ons niet.
(tekst: Erik Idema; melodie: ‘Nu daagt het in het oosten’)
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De kinderen gaan nu naar de kindernevendienst
Inleiding op de lezing
Lezing uit het eerste testament Genesis 1, 3 – 5
Lied: ‘Die de morgen ontbood’ Lied 296 door solist, koor en allen
Lezing uit het tweede testament Lukas 1, 68 - 79
Adventslied: ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ Lied 601: 1 en 2
door allen
Uitleg en verkondiging
Muzikaal moment
Lied: ‘Hier in dit huis is nieuw licht gaan stromen’
(Gather us in; tekst en muziek: Marty Haugen, vertaling: Andries Govaart)

koor 1, allen 2 en 4
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2 Wij zijn nog jong, ons leven ligt open;
wij zijn al oud en zien naar je uit.
Ons roept een lied al eeuwen gezongen:
wees als een licht voor de wereld, ons huis.
Breng ons bijeen wie rijk is en ijdel,
breng ons bijeen wie trots is en sterk.
Geef ons de geest en maak ons bescheiden,
zingende gaan wij met jou aan het werk
4 Niet in de nacht van duist’re domeinen,
niet in een hemel lichtjaren weg,
hier in dit huis is nieuw licht gaan schijnen,
hier is het koninkrijk, dit is de dag.
Breng ons bijeen en wil ons beamen,
breng ons bijeen voor altijd, voorgoed,
breng ons bijeen, breng iedereen samen,
liefdesvuur brandt in ons lichaam en bloed.
Bericht van overlijden
Stilte
Lied 961 Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.
Gaven velerlei
o.a. collecte voor ‘Light for the world, Bright Sight Namibia’
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Moment van afscheid
Gebeden:
voorafgaand aan gebeden door koor:

(Iona ‘Opstaan!’ 19)
Dankgebed
Voorbeden
met gezongen acclamatie door allen:

Stil gebed
Onze Vader: Vater Unser (mel. Arvo Part) door solist
Onder het voorspel van het slotlied komen de kinderen terug uit de
kindernevendienst en kunnen de jongsten uit de crèche gehaald worden.
Slotlied: ‘De wijze woorden en het groot vertoon’ Lied 1001
Zending en Zegen
Amen
Orgelspel ‘Here comes the sun’ (George Harrison)

Woorden van Sophie van den Berg – Hofstee, collega-predikant,
Peter Eimers (voorzitter kerkenraad)
en dankwoord ds Teun Kruijswijk Jansen.

Afsluitend zingen we elkaar toe
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1e keer solist, 2e keer koor, 3e keer allen

(tekst Andries Govaart, muziek Herman Rouw; naar Micha 6, 8)

Aan deze dienst werkten mee:
ds. Teun Kruijswijk Jansen en ds. Sophie van den Berg-Hofstee
Peter Eimers, ouderling
Dianne Rietveld, diaken
Bea van Rijn, lector
Arjan Veen en Bert Boer, muziek
Marjoke Limpens, fluit
Paulien van der Werff, solist
Gelegenheidskoor o.l.v. Arjan Veen
Hester van der Kaa en Pieter Jan van der Vliet, kindernevendienst
Wilma van der Meer, crèche
Lydia Steensma en Jon de Gier, kerkTV
Fred Ekhart, kosterij
Afbeelding: Corja Bekius
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