EREDIENST
2 december 2018

zondag ’1e in de Advent’
‘Levavi’ ‘tot U richt ik mijn ziel..’
Psalm 25: 1-4

DIENST van SCHRIFT en TAFEL
Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist

ds. Tineke Flim
Rienk Koopmans
Jan Meuleman

tijdens deze eredienst mogen geen foto’s worden gemaakt
onze vaste fotograaf maakt, zo nodig foto’s
wanneer u niet gefotografeerd wilt worden
neemt u dan plaats in de banken onder het orgel

bij de liturgische bloemschikking

Advent
de tijd voor Kerst als voorbereiding op de komst van het licht, dat de duisternis zal
overwinnen.
We hebben ervoor gekozen dit in onze schikking te benadrukken, dus van donker
naar licht. De kleur van de 1e advent is heel donkerpaars, en die kleur wordt
steeds lichter, tot het met Kerst wit is.
Verdere symbolen:
de stronk, verwijzing naar de tronk van Isaï, de stam van David,
de dorre bladeren, mensen als afgevallen bladeren, met alle winden
meegewaaid.
het groene mos, als teken van hoop ..

mensen verwaaid door de wind
zien uit
in donkere dagen
naar licht
naar leven
een nieuw begin
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VOORBEREIDING
- orgelmuziek ‘Heer, ik hef mijn hart en handen..’ Psalm 25:1
- welkom en mededelingen
- aansteken van de 1e adventkaars door Dave
- lied 287: 1, 2

(wij gaan staan)

- bemoediging
- drempellied 25: 1, 2
(wij gaan zitten)

- moment met de kinderen
- projectlied: 1e couplet, 1e Advent, laatste couplet

- gebed om ontferming
afgewisseld door het refrein van lied 25b
- lied 442
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DIENST van het WOORD
- groet
v De Heer zij met u,
g ook met u zij de Heer.
- gebed bij de opening van de Schrift
- lezing Openbaringen aan Johannes 1: 9 – 11, 8: 1 - 4
- lied 455: 1
- uitleg en verkondiging
- orgelsolo ‘Nun komm, der Heiden Heiland..’
Georg Philipp Telemann (1681-1767)

- lied 462: 1, 2, 4, 5, 6
DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
rondgang, Werelddiaconaat

- orgelsolo ‘Herr Gott, dich loben alle wir..’
Johann Pachelbel (1653-1706)

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
- de kinderen komen terug
DIENST van de TAFEL
- nodiging
- lofprijzing
- lied
Loof de Heer, want Hij is goed,
die de mensen leven doet
en hen als op handen draagt –
liefde die de dood verjaagt.
Dank de Heer die alles schiep
en ons hier bij name riep.
Heilige, groot is uw macht,
Maak ons vrij, toon ons uw kracht!
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lied 433

- lofprijzing
- lied
Loof de Heer want Hij is goed;
zie wat Jezus voor ons doet:
brood is hij voor mij en wijn;
ik mag gast aan tafel zijn.
Dank de Heer, kom in de kring,
leef van de verwondering,
dat ook jij erbij mag zijn,
bij het brood en bij de wijn.
- gebed
- Onze Vader
- vredegroet
- wij wensen elkaar de vrede van Christus - delen van brood en wijn –
- orgelsolo ‘Heer, ik hef mijn hart en handen..’ Willem Hendrik Zwart
(1925-1997)

‘Christus, der ist mein Leben..’
- dankgebed
- lied 440: 1, 2

Johann Pachelbel
1653-1706)

(wij gaan staan)

- zegen
v wegzending en zegen
a Amen
uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk
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MEDEDELING
afwezigheid ds. Harry Doornbos
ds. Harry Doornbos is voor vakantie afwezig tot 3 december
u kunt, in geval van spoed of nood, contact opnemen
met ds. Tineke Flim of uw ambtsdrager.

AGENDA week 49
VANDAAG

16.30

Levende Adventkalender

Clarissenstraat 5

ma

03 dec

13.30
20.00

Crea-doe-middag
‘het Gesprek’
gast, dr. Andries Stam

Zalencentrum
Catharijnekerk

vr

07 dec

15.00

Ommeloopkring

19.00

Levende Adventkalender

Ommeloop
(Vlinderhof)
A. Verhuellstraat 77

16.30

Levende Adventskalender

Kaaistraat 29

thema: ‘als ik over God spreek, gebeurt Hij..’

zo

09 dec

______________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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