Zondag 6 december 2020
2e zondag van de Advent
orde van dienst

De engel zei: sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je

Orgelspel
Als het kleine klokje luidt worden we stil
Welkom
Aansteken adventskaars – door Salmon Riaz
Muzikaal moment
-we gaan staanBemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
En niet laat gaan het werk van zijn handen
Moment van stilte
Groet
De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer!
Aanvangslied 461
-we gaan zittenGebed van toenadering afgewisseld met Lied 463: 1, 3, 7 en 8
Inleiding op het thema
Gebed bij de opening van de Schrift
Lied 464: 2, 8 en 10
Kindermoment
Lezing 1 Koningen 19: 1-8
Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten
ter dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap
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overbrengen: ‘De goden mogen met mij doen wat ze willen als u morgen
om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij.’ Elia werd bang en vluchtte
om zijn leven te redden. Bij Berseba in Juda aangekomen liet hij zijn
knecht achter en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij
onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: ‘Het is
genoeg geweest, HEER. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn
voorouders.’ Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een
engel, die hem aanraakte en zei: ‘Word wakker en eet wat.’ Elia keek op
en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes gebakken,
en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken ging hij weer
onder de struik liggen. Maar de engel van de HEER kwam terug, raakte
hem opnieuw aan en zei: ‘Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar
voor je.’
Elia stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door
dit voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de
Horeb kwam, de berg van God.
Lied 804: 1
Lezing Johannes 1: 19-28
Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem
priesters en Levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent
u?’
Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de
messias.’ Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben
ik ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’ ‘Nee,’ antwoordde hij. ‘Maar wie bent u
dan?’ vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen
die ons gestuurd hebben – wie zegt u zelf dat u bent?’
Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van
de Heer,” zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’ De afgevaardigden die uit
de kring van de farizeeën kwamen, vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan,
als u niet de messias bent, en ook niet Elia of de profeet?’ ‘Ik doop met
water,’ antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden is iemand die u niet
kent, hij die na mij komt – ik ben het niet eens waard om de riemen van
zijn sandalen los te maken.’ Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van
de Jordaan, waar Johannes doopte.
Lied 804: 2
Verkondiging
Verstillend moment (muziek)
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Lied 16b Behoed mij, o God (3x)
Mededelingen en toelichting collecten
Kinderen komen terug – toelichting leiding
Gebeden
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

(NBV)

Slotlied Wil je opstaan en mij volgen (Iona I, lied 40)
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Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?
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Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?
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Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!'
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?
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Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

Wegzending en Zegen
Amen

Kerkplein 1

Aan deze viering werkten mee:
Dr. Joyce Ronday, voorganger
Marjoke Limpens, ouderling
Dianne Rietveld, diaken
Ellen Bol, lector
Johan Beuckens, organist
Pieter Jan van der Vliet en Dio Soeteman, zang
Marianne Boer en Hester van der Kaa, kindernevendienst
Mariska Steinmann, crèche
Annemiek Hoyer, bloemschikking
Roel Gelderloos en Herman van Leeuwen, regie kerkTV
Rob van Weelden, koster/geluid
Afbeelding: ‘Hemelbode’ van Juke Hudig
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