EREDIENST
1 december 2019

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

1e ADVENT
Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
lector

ds. Harry Doornbos
Rienk Koopmans
Jan Meuleman
Jeannet Posma

met het oog op de privacywet mogen tijdens de dienst geen foto’s worden gemaakt
als onze huisfotograaf aanwezig is en u wilt niet gefotografeerd worden
neem dan plaats in de banken onder het orgel

liturgische bloemschikking
in deze Adventstijd is er een opbouwschikking
het is een reeks op elkaar volgende schikkingen
daarbij wordt uitgegaan van een basiscompositie
iedere week wordt iets vervangen of toegevoegd
vandaag Jesaja 2
eens zal de dag komen dat de tempel van de Heer rotsvast zal staan..
rotsvast wordt verbeeld met keien naast de stronk
hedera is altijd groen en staat voor trouw en onsterfelijkheid
takken met nog dichte voorjaarsknoppen geven hoop
de kleur is paars
dit staat voor bezinning en inkeer
de kaarsen sluiten aan bij het thema van de kindernevendienst: geef licht!

VOORBEREIDING
- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- ontsteken van de eerste Adventskaars
door Dave
kaarsenversje
het is donker om ons heen,
maar kijk, het duurt maar even.
het eerste kaarsje mag nu aan;
een teken van het leven.
- stilte
- lied 440: 1, 2

(wij gaan staan)

- bemoediging
v Onze hulp is de naam van de Heer,
a die hemel en aarde gemaakt heeft,
v die trouw houdt tot in eeuwigheid,
a en niet laat varen de werken van zijn handen.
- drempellied 25c
v voorzang
a refreinen
(wij gaan zitten)

- smeekgebed
- kyriëlied 463: 1a, 2m, 3v, 4m, 5v, 6a, 7a, 8a
3

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
- Advent project met de kinderen . . en het projectlied
- lezing Jesaja 2: 1- 5
- lied 122: 1, 2
- lezing Mattheus 24: 32 - 44
- lied 439: 1, 2
- uitleg en verkondiging
- orgelsolo
- lied 451

DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
1 rondgang, Werelddiaconaat

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
- de kinderen komen terug

- lied van de zondag 433: 1, 5
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VIERING van de MAALTIJD van de HEER
- nodiging
v
a
v
a
v
a

De HEER zij met u
Zijn Geest in ons midden
Heft uw harten omhoog
Wij heffen ons hart op tot God
Laten wij danken de HEER onze God
Hij is het waard onze dank te ontvangen

v Ja, met recht en reden, o God,
spreken wij onze lofzegging uit
...........................
en met allen die Israëls vertroosting
hebben verwacht en bezongen,
verheffen ook wij onze stem:
a lied 985: 1

v Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst
ons leven met uw Naam heeft verbonden
...............................
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis!

- lied 403a:
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v Zo gedenken wij dan...
....................
Jezus Christus, onze Heer,
die ons bijeen zal brengen in uw Rijk
waar wij in navolging van hem om bidden
met de woorden:
Onze Vader...
vredewens
wij geven elkaar de hand
en wensen elkaar de vrede van Christus
- wij delen brood en wijn dankgebed
- lied 435: 1,2, 3

(wij gaan staan)

- v wegzending en zegen
a Amen
uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk

AGENDA week 49
VANDAAG

16.30

Levende Adventskalender

Clarissenstraat 5

ma

02 dec

13.30

Crea-doe-middag

De Sjoel

di

03 dec

14.00

Leerhuis

De Sjoel

15.30

Basis Catechese

Consistoriekamer

19.45

Pastorale- en Diaconale Raad

De Sjoel

20.00

’t Gesprek ‘Imperfectie’
gast, Ds. Christiaan Donner

De Sjoel

wo

04 dec

Em. Justitieel Geestelijk verzorger

vr

06 dec

14.30

Ommeloopkring

Ommeloop / Vlinderhof 4

za

07 dec

16.30

Levende Adventskalender

Not. v.d. Blinklaan 11a

zo

08 dec

10.00

Eredienst
Sint-Catharijnekerk
ds. Ineke Zuurmond (Zwartewaal)

16.30

Levende Adventskalender

Kaaistraat 29

_____________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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