EREDIENST
8 december 2019

zondag ’2e in de Advent’
‘Popule Sion’
‘Volk van Sion, ziet! De heer zal komen..’
Psalm 80: 2

2e ADVENT
Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
___________________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
lector

ds. Ineke Zuurmond (Zwartewaal)
Teuni Langendoen
Marco ‘t Hart
Bettie Bergwerff

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
daarbij wordt uitgegaan van een basiscompositie
iedere week wordt iets vervangen of toegevoegd
vandaag Jesaja 11: 1 - 10
uit de stronk van Isaï schiet een telg op
een scheut van zijn wortels komt tot bloei
zoals uit een oude omgehakte boom een kleine nieuwe tak kan groeien
zo zal uit de oude familie van David een nieuwe koning komen
de geest van God zal in hem zijn
de takken zijn open het geeft ons licht en vertrouwen
de kleur is paars, dit staat voor bezinning en inkeer
de kaarsen sluiten aan bij het thema van de kindernevendienst: geef licht!
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VOORBEREIDING
- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- ontsteken van de tweede Adventskaars
door Ione
kaarsenversje
Eén kaarsje brand
maar kijk, er komt een lichtje bij,
het tweede kaarsje gaat nu aan;
een stralende toekomst voor jou en mij.
- stilte
- lied 441: 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
drempelgebed
v Wees hier aanwezig, woord ons gegeven
dat ik U horen mag met hart en ziel.
a

v Woord ons gegeven, God in ons midden,
toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome.
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.
a Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
v Dat wij niet leven, gevangen in leegte.
Dat wij niet vallen terug in het stof.
Zend uw Geest, dat wij worden herschapen.
a Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
v Dat wij U horen, dat wij U leven,
mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
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a Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
v Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel.
a Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
lied: 80: 1 en 2
(wij gaan zitten)

- smeekgebed
- kyriëlied 463: 1, 2, 6, 7, 8
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,
(couplet 1 en 3)

- lezing Genesis 3: 9 - 15, 20
- lied 98: 1, 3, 4
- lezing Lucas 1: 26 - 38
- lied 157a
- uitleg en verkondiging
- orgelsolo
- lied 439: 1, 3, 4
DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
1e rondgang, Eredienst
2e rondgang, Diaconie

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- de kinderen komen terug
- lied 418
- v wegzending en zegen
a Amen

(wij gaan staan)

uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk
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MEDEDELINGEN
de ‘Crea-doe-middagen zijn de komende weken niet actief!
vanaf maandag, 13 januari 2020 kunt u weer terecht voor deze middagen,
vanaf 13.30 uur in De Sjoel aan de Turfkade 16
inlichtingen: mevrouw Tony Schram, telefoon 414710
_____________________________________________________________________________________________________

Amnesty International ‘write for rights’
(schrijven voor recht in de wereld!)
Tijdens Write for Rights vraagt Amnesty International in de hele wereld brieven te
schrijven voor jongeren. We doen dit om hen te ondersteunen, kracht te geven en
het mogelijk te maken om te blijven durven waar volwassenen tekort schieten.
Een lawine van brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers om mensen
eerlijker te behandelen want niemand wil bekend staan als onderdrukker,
folteraar of tiran.
De werkgroep Amnesty International Brielle vraagt u vandaag hieraan gevolg te
geven en mee te doen, zij biedt u vandaag daarvoor de gelegenheid.
U kunt brieven die reeds klaarliggen ondertekenen in de zijbeuk van de kerk.

AGENDA week 50
VANDAAG

16.30

Levende Adventkalender

Kaaistraat 29

ma

09 dec

19.45

College Kerkrentmeesters

Consistoriekamer

di

10 dec

15.30

Basis Catechese

Consistoriekamer

do

12 dec

20.00

‘Alles wat Ademt’

Sint-Catharijnekerk

vr

13 dec

19.00

Levende Adventkalender

Alex. Verhuellstraat 77

zo

15 dec

10.00

Eredienst
ds. Janneke Herweijer

Sint-Catharijnekerk

16.30

Levende Adventkalender

Reede 61

_____________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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