Maartenskerk
Zondag 1 december 2019
1e Advent
orde van dienst

INTREDE
Muziek vooraf
Als het klokje luidt worden we stil
Welkom
1e Adventskaars wordt aangestoken
We zingen Lied 461 ‘Wij wachten op de koning’
-we gaan staanBemoediging
Onze hulp is de naam van de Eeuwige
Die is, Die was en Die komt.
Groet
Die Heer zij met u
Ook met u zij de Heer!
Wij zingen als intochtslied Psalm 122: 1 en 2
‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’
-we gaan zittenNa inleidende zin (gebedsoproep) zingen we als gebed om ontferming:
Lied 462: 1, 2, 4 en 6 ‘Zal er ooit een dag van vrede’
DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed van de zondag
Met de kinderen: Adventsproject ‘Volg de ster’:
Gelezen wordt Mattëus 1: 1-2
We zien waar het project over gaat
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We zingen het projectlied ‘Kom, volg de ster’

(melodie: Noel, Noel)

De kinderen gaan naar de nevendienst
Torahlezing Genesis 49: 8-10
We zingen (na korte inleiding)
Lied 166a : 6 solo, 7 en 9 allen ‘Als toch de honger weer begint’
Evangelielezing Lucas 1: 26-38
We zingen Lied 464: 3 en 4 ‘Een engel spreekt een meisje aan’
Verkondiging
Stilte
Na voorspel en korte vooroefening (ritmeverschil regel 1 en 2) zingen we:
Lied 443 ‘De engel Gabriël komt aangesneld’
refreinregel ‘Hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.’ 1e keer solo, dan allen
Couplet 1 solo (refrein allen), 2 mannen, 3 vrouwen, 4 allen
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GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen en Inzameling van de gaven
kinderen komen terug
oefenen gebedsantwoord voor Advent
Dankzegging en voorbeden … zo bidden wij samen:
Lied 368a ‘Kom, Heer, en wacht niet langer’
Stil gebed
Onze Vader
ZENDING EN ZEGEN
tijdens voorspel van het slotlied kunnen de kinderen opgehaald worden uit
de crèche
Wij zingen als slotlied Lied 473 ‘Er is een roos ontloken’
Wegzending
Gezongen zegen (Lied 429c) besloten met het ons bekende ‘Amen’

Na deze viering is er koffie en thee in het koor van de kerk. Van harte
uitgenodigd.
Aan deze viering werkten mee:
Ds. Gert Landman, voorganger
Jon de Gier, ouderling
Jan Temmink, diaken
Bea van Rijn, lector
Bas Overboom en Hester van der Kaa, kindernevendienst
Anneke van Dijk, crèche
Sjaak van ’t Kruis, organist
Hylke Pander, beamteam
Fred Ekhart, koster
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