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INTREDE

KLOKGELUI
ORGELSPEL
STILTE
de kaarsen worden aangestoken
a

PSALM 25A

v
a

In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen
Genade zij u en vrede
van God, onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.
Amen

allen staan

Een kind of een diaken ontsteekt de eerste adventskaars
k
Heer Jezus, U bent het licht van de wereld,
U redt ons in de nacht,
a
naar uw komst zien wij uit
als wachters naar de morgen.

v

Als de Heer komt, zal hij deze wereld aan het licht brengen,
alle dingen die nu verborgen liggen in duisternis
en de overleggingen van het hart.
Laten we in dat licht onze schuld belijden.
Voor U belijden wij, almogende God,
voor heel uw kerk en voor elkaar,
dat wij gezondigd hebben
in gedachte, woord en daad,
in het kwade dat wij gedaan hebben

en in het goede dat wij hebben nagelaten.
…
Ontferm U over ons,
vergeef ons onze zonden
en geef dat wij U mogen dienen.
Vernieuw daartoe ons leven
door Christus, onze Heer.
Amen.
KYRIELITANIE
300-A (voorzang:gesproken, allen: gezongen)
GEBED VAN DE ZONDAG

v.
a.

….
Amen.

allen gaan zitten

DE HEILIGE SCHRIFT
PROFETEN
Zacharia 14,4-9
lector: U loven wij, o God,
in eeuwigheid. Amen. (gezongen)
a

ANTWOORDPSALM 50 : 1, 2

v.

Hoort het heilig Evangelie naar de beschrijving van Lucas.
allen gaan staan
ALLELUIA I. voorzang; II. allen

EVANGELIE LUCAS 21, 25-31
besloten met:
v.
Woord van de levende God.

allen gaan zitten

VERKONDIGING
LIED 460: beurtzang: refrein allen, 1a, 2m, 3v, 4 m, 5v, 6a
VOORBEDE
De intenties worden telkens besloten met:
v.
Zo bidden wij:

MAALTIJD VAN DE HEER
GAVEN EN GEBEDEN
VREDEGROET

v.
a.

De vrede van de Heer zij altijd met u!
Zijn vrede ook met u!

MEDEDELINGEN EN AANKONDIGING INZAMELING VAN DE GAVEN (bij de uitgang)
Bestemming: 1. Diaconie 2. Arad ; 3. Deze gemeente (beheer en onderhoud)

GEBED OVER DE GAVEN
v.
Eeuwige en Ene, zie hier onze gaven,
dit brood en deze wijn.
Maak dat wij onszelf geven
in toewijding aan U,
zoals Gij U aan ons schenkt
bij de komst van uw Zoon,
Jezus Christus, onze Heer.
Amen

allen staan

HET GROTE DANKGEBED
v
a
v
a
v
a

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Open uw hart.
Wij openen ons hart voor de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
U danken wij,
hier en nu, overal en altijd,
omdat Gij het zicht biedt
op een aarde vol van waarheid en vrede,
de hemel waaruit gerechtigheid
neerdaalt als regen op onze droogte.
Om de grote verwachtingen die Gij hebt gewekt –
troost voor wie treuren,
genezing en heelheid voor wie lijden,
ontferming en genade en vergeving
voor ieder die tot U zich keert.
Daarom zingen wij mee
met Maria,
met Elisabeth en Zacharias,
met de stillen in den lande,
de zwaarbeproefden en de armen –
allen die moed hebben gevat,
en verheffen onze stem:

allen zitten

Ja, gezegend is Jezus,

die met zijn komst
ons leven met uw Naam heeft verbonden
en met al wat daarin besloten ligt
aan mededogen, liefde en genade;
die in allergrootste nederigheid
aan uw rijk gestalte heeft gegeven;
die zijn hart volledig heeft geopend
voor vermoeide, machteloze mensen;
die de kleinen niet geminacht,
de geringen niet vergeten heeft.
die op de avond voor zijn dood
zijn liefde voor ons heeft bezegeld
met de tekenen van gaven zoals deze,
toen Hij een brood nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
het brak en aan de zijnen gaf
met de woorden
Dit is mijn lichaam voor u;
doet dit tot mijn gedachtenis!
Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
en die aan de zijnen gaf
met de woorden:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachtenis!
Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn komst verwachten wij.
Maranatha!
Zo, met dit brood en deze beker,
gedenken wij dan, grote God,
het geheim van de Gekruisigde,
Jezus Christus, de Rechtvaardige,
die Gij uit de dood hebt opgewekt.

Wek op uw macht en kom.
Verlos allen die leven
in duisternis, angst en verschrikking.
Zend, bidden wij, uw heilige Geest
over deze tekenen van brood en wijn
en over heel onze gemeenschap;
dat groeien mag de vaste hoop op een toekomst
die niemand ons ontnemen kan –
verbonden als wij zijn met alle nu levenden
die wij aan U opdragen:
hen met wie wij vreugde beleven
en hen over wie wij zorgen hebben ….
verbonden ook, lieve God, met onze doden,
die wij uit handen hebben moeten geven
en die wij voor U en elkaar gedenken ….,
en verbonden met alle geloofsgetuigen
die onze gidsen zijn geweest
op weg naar het land van belofte ….
zo, verenigd met heel uw gemeente,
al de uwen, één lichaam in hemel en op aarde,
loven wij, God van liefde, uw Naam,
zegenen wij, God van genade, uw glorie,
en prijzen wij, God van belofte, uw trouw –
door Hem en met Hem en in Hem,
Jezus Christus, onze Heer,
die ons bijeen zal brengen in uw Rijk.
Amen.
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,

in eeuwigheid. Amen.
Heer, wij zijn niet waard
dat Gij onder ons dak komt,
maar uw Woord doet ons leven.
Zo komen wij tot de maaltijd
die Gij voor ons hebt aangericht
als een teken van vrede.
Amen.
GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
AGNUS DEI
a
Lied 409
SLOTGEBED

HEENZENDING en ZEGEN

a
Lied 444
ZEGEN
beantwoord met: Amen (3 maal, gezongen)

* * *
U bent van harte welkom in huis Mariëndal voor een kop koffie, thee of limonade.
Colofon bij deze dienst
voorganger
ouderling
diaken
organist
koster

ds. Marloes Meijer
Gerlof Bosma
Wil Bongers
Gijs van Spankeren
Ingeborg Haspels

Adventsvespers
Elke woensdagavond in de weken voor Kerst is er in deze kerk oecumenisch
avondgebed van 19.00-19.30 uur.
Agenda
Zondag 5 december 10 u Tweede advent, dienst van Woord en
gebed,voorganger ds.Eward Postma

