ORDE VAN DIENST
in de Wingerd te Krimpen aan den IJssel
Voorganger: ds. Corinne Groenendijk
m.m.v. de cantorij
o.l.v. Marco Kalkman

zondag 2 december 2018
1e advent
Ter inleiding: Vandaag lezen we het begin van het boek
Openbaring. Johannes is naar het eiland Patmos verbannen.
Hij krijgt daar visioenen die hij moet opschrijven, zodat
mensen uit alle windstreken ze kunnen lezen. Hij ziet zeven
engelen met bazuinen en nog veel, veel meer.
We maken deze zondag een begin met het adventsproject
‘Geloof met me mee’. Er komt een bericht uit de hemel via
engelen, zij laten zien wat geloof betekent. Elke week is er een
nieuwe getuige. De cantorij werkt mee aan de dienst. Na de
dienst is er koffiedrinken, er is tienerdienst en
kindernevendienst. .
Bij de bloemschikking:
We zien op de adventszondagen een vijfpuntige ster van
wilgentakken. Deze wordt iedere week meer verlicht, zodat het
met kerst een ware bron van licht zal zijn. De ondergrond is
paars, de kleur van advent en van ingetogenheid.
1e advent: Ik geloof in Engelen.
Op een paarse ondergrond staat een ster waarvan èèn punt
verlicht is. We zien verder zeven vaasjes met een witte bloem
en twee bladeren, deze verbeelden de engelen. Zeven is het
getal van de volheid.

INTREDE
Muziek

Org/Pia. :

Kyrios de primeiro tom - Manuel Rodrigues

welkom

O

:

Woord van welkom en mededelingen

can+ G

:

lied 433 : 1(c ), 2(a), 3(c ), 4(a) en 5(c )

groet

V
G

:
:

De vrede van de HEER is met u allen
EN ZIJN GENADE IS MET U.

Bemoediging en
drempelgebed

V
G
V

:

G

:

Onze hulp is de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hier zijn we, God, uw kinderen. Het is donker om ons heen.
We hebben uw licht nodig. Wijs ons een weg, God.
Laat ons tekens van hoop zien in donkere tijden. Amen

psalm van de zondag

G

:

Lied 25: 1 en 2

kyrie

V

:

smeekgebed

we gaan staan

We gaan zitten.
stil gebed

:
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can

:

Jesus richte mein Beginnen,J.S. Bach

Jesus richte mein Beginnen
Jesus bleibe stets bei mir,
Jesus zäume mir die Sinnen,
Jesus sei nur mein Begier,
Jesus sei mir in Gedanken,
Jesu, lasse mich nicht wanken!

Jezus richt mijn beginnen,
Jezus blijft altijd bij mij,
Jezus beteugel mijn zinnen,
Jezus wees alleen mijn verlangen,
Jezus wees in mijn gedachten,
Jezus, laat me niet aarzelen!

DE SCHRIFTEN, GELEZEN EN GEZONGEN EN UITGELEGD
gebed van de zondag:

V

:

gesprek

V

:

Gesprek met de kinderen

De kinderen gaan naar de nevenruimten, waar gecollecteerd wordt voor het
project.
evangelie

L

:

Lukas 21: 25-31

lied

G

:

lied 462: 1, 3 en 5

Openbaring

V

:

Openbaring 1: 9-11 en 8: 1-4

lied

can+G

:

lied 758

uitleg

V

:

Verkondiging

lied

can+G

:

Ooit, in schaduw van rozen, 1x can, 1x allen
Tekst:H.Oosterhuis, Muziek: A.Oomen

(Ca)

:

Ooit in schaduw van rozen, langs snelvliedend water
zullen wij wandelen, vreemdelingen, bekenden
zingen, liefkozen, lachten, in alle talen.
Dat zal een droom zijn!

(Ca)

:

Daar, aan wijd open vensters, in menigte stemmen,
zullen wij wonen, honderd worden en sterven,
zoals graankorrels sterven: niets al verloren,
niemand voor niets zijn
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(Ca)

:

Hart vermoedt het, verstand wikt en weegt het, God geve het,
of zeg niet God, zeg Bron van vrijheid, genade.
Noem hem komende, Liefde, Eerste en Laatste.
Alles in allen.

inzameling vd gaven

D

:

Toelichting collectedoelen. De gaven zijn bestemd voor:
1. diaconie 2. kerk 3. avondmaalscollecte

muziek

O

:

Fuga in a minor , Johann Sebastian Bach
…diakenen en kinderen komen binnen met brood en wijn.

gebeden

V+D
G

:
:

Voorbeden … zo bidden wij:

MAALTIJD VAN DE HEER

afgesloten door:
lied 368a Kom, Heer, en wacht niet langer.
stil gebed

nodiging

V

:

Aan de maaltijd van de Heer worden allen genodigd
die in Hem geloven
die in het voetspoor van Jezus willen gaan.
Daarom of je nu jong bent of oud, of je hier vreemd bent of goed bekend,
we nodigen je uit om deze maaltijd mee te vieren.
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tafelgebed(gezongen)

onze vader

can+G

:

Gij die weet

G

:

V

:

Can

:

V

:

Gij die weet wat in mensen omgaat
aan hoop en twijfel, domheid, drift, plezier, onzekerheid.
Gij die ons denken peilt en ieder woord naar waarheid schat
en wat onzegbaar is onmiddellijk verstaat.
Gij toetst ons hart en Gij zijt groter dan ons hart
op elk van ons houdt Gij uw oog gericht
en niemand of hij heeft een naam bij U
en niemand valt of hij valt in Uw handen
en niemand leeft of hij leeft naar U toe.

G

:

V

:

G

:

Can

:

G

:

V

:

Can

:

G

:

Toen nam hij ook de beker en hij zei
Dit is mijn bloed, dat wordt vergoten
Tot vergeving van uw zonden
Als je uit deze beker drinkt, denk dan aan mij.

V

:

Can

:

G

:

Tot zijn gedachtenis nemen wij daarom dit brood
en breken het voor elkaar.
Om goed te weten wat ons te wachten staat
als wij leven, Hem achterna.
Als Gij hem hebt gered van de dood
God als hij, dood en begraven toch leeft bij U,
red dan ook ons en houd ons in leven,
haal ook ons door de dood heen nu.
En maak ons nieuw,
want waarom hij wel,
en waarom wij niet- wij zijn toch ook mensen.

G

:

Maar nooit heeft iemand U gezien
in dit heelal zijt Gij onhoorbaar
en diep in de aarde klinkt Uw stem niet
en ook uit de hoogte niet
en niemand die de dood is ingegaan
keerde ook terug om ons van U te groeten.
Aan U zijn wij gehecht naar U genoemd.
Gij alleen weet wat dat betekent, wij niet.
Wij gaan de wereld door met dichte ogen.
Maar soms herinneren wij ons een naam
een oud verhaal dat ons is doorverteld
over een mens die vol was van Uw kracht
Jezus van Nazareth, een jodenman.
In Hem zou Uw genade zijn verschenen,
Uw mildheid en Uw trouw
in hem zou voorgoed aan het licht gekomen zijn
hoe Gij bestaat: weerloos en zelveloos, dienaar van mensen.
Hij was zoals wij zouden willen zijn:
een mens van God, een vriend, een licht, een herder
die niet ten eigen bate heeft geleefd
en niet vergeefs onvruchtbaar is gestorven.
Die in de laatste nacht dat hij nog leefde
Het brood gebroken heeft en uitgedeeld
En heeft gezegd: Neemt, eet, dit is mijn lichaam
Zo zult gij doen tot mijn gedachtenis.

Onze Vader (oecumenische tekst)

We gaan staan.
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Vredegroet

V

:

Laten we elkaar de vrede van Christus wensen.
We geven de mensen in onze omgeving een hand met de woorden:
'vrede met u' of 'vrede met jou'.

O

:

We gaan zitten.

orgel- of pianomuziek
Allen ontvangen op aanwijzing van de ambtsdragers brood en wijn of
druivensap.Voor wie wil is er de mogelijkheid het brood in te dopen in
de wijn.
Bij het geven van het brood wordt gezegd: brood des levens, brood
van het koninkrijk, lichaam van Christus.
Bij het geven van de beker wordt gezegd: wijn van het koninkrijk,
bloed van Christus.
We antwoorden met: 'Amen!'

muziek

O

:

dankgebed

V

:

orgel- of pianomuziek

ZENDING EN ZEGEN
Ouders die dat willen kunnen hun kinderen ophalen uit de crèche. Hierna gaan we staan.
slotlied

G

:

Lied 769: 1, 4 en 6

uitzending

V
G

:
:

Zegen
AMEN

muziek

Org

:

Toccata, Jan Pieterson Sweelinck

Bij de uitgang ligt de zondagsbrief. Neemt u een exemplaar mee?

.
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