Zondag 29 november 2020
1e zondag van de Advent
orde van dienst

'Zend ons een engel in de nacht...'

Muziek
Als het klokje luidt worden we stil
Welkom
De 1e Adventskaars wordt aangestoken
-we gaan staanBemoediging
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!
Psalm 25b
-we gaan zittenGebed van toenadering beëindigd door:
Liefdevolle God, alles in allen:
zie naar ons om!
Jezus Christus, helper van wie kwetsbaar is:
zie naar ons om!
Heilige Geest, adem en levenskracht:
zie naar ons om!
Lied 464: 2, 8 en 10
Met de kinderen
(Nu gaan de kinderen naar de kindernevendienst)
Lezing: Psalm 85
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Lied Scheur toch de wolken weg en kom
(Huub Oosterhuis, mel. lied 437)
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Een vloed van tranen komt tot U.
Bloed uit de aarde roept tot U.
Al uw verworpen kind'ren staan
op uit hun graf en zien U aan.

Lezing: Marcus 13: 24-33
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Mocht het toch waar zijn dat Gij hoort.
Dat niet vergeefs dit mensenwoord,
o God sinds mensenheugenis,
dat niet vergeefs dit lijden is.
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Mochten wij zien dat Gij bevrijdt,
dat Gij geen god van doden zijt.
Breek door de blinde muur en kom.
Scheur toch de wolken weg en kom.

Verkondiging
Stilte
Lied 460: 1, 2, 4 en 5
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Mededelingen
(de kinderen komen terug uit de kindernevendienst
en doen verslag…)
Gebeden
3x beantwoord door:

Onze Vader
Tijdens het voorspel van het slotlied kunnen de jongsten uit de crèche
opgehaald worden.
-we gaan staanLied 444
Zending en Zegen
Amen
Muziek
Na de dienst: Kerkplein 1: kerstwensboom2020@gmail.com.
Aan deze dienst werkten (o.a.) mee:
ds. Teun Kruijswijk Jansen
Jon de Gier (ouderling)
Gina Pander (diaken)
Jaap Landheer (lector)
Conny Sonneveld, Bas Overboom (kindernevendienst)
Anneke van Dijk (crèche)
Arjan Veen (muziek)
Saskia Wiegeraad, Pieter Jan van der Vliet (solisten)
Kees Kraan (kosterij)
Wilma van Weelden, Herman van Leeuwen (beamteam)
Afbeelding voorzijde: Juke Hudig, ‘Hemelbode’
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