EREDIENST
22 december 2019

zondag ’Advent IV’
‘Rorate Coeli desuper’
(dauwt, hemelen, uit de hoge..)

‘aanbidding van de herders’ (Ghirlandaio)

4e ADVENT
Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
lector

ds. Leo de Leeuw (Scheveningen)
Jacqueline Groenewegen
Marco ’t Hart
Jasper Jut

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 7: 14

zie, de jonge vrouw zal zwanger worden en een zoon baren
‘en zij zal Hem de naam Immanuel geven..’

bij de stronk zijn nu takken neergelegd met besjes
als symbool voor het nieuwe leven
de kaarsen sluiten aan bij het thema van de kindernevendienst:
geef licht!
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VOORBEREIDING
- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- ontsteken van de vierde Adventskaars
door Jennifer
kaarsenversje
Drie kaarsjes zijn al aan het branden.
Het is een mooi gezicht.
Het vierde kaarsje wil ons zeggen:
Kijk maar goed, het wordt weer licht.

- stilte
- lied 149: 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.
- gebed van toenadering
v Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben gezien
g zie ons hier staan
v wij die van U hebben gehoord,g hoor Gij ons aan.
v uw naam is dat Gij mensen helpt,g wees onze hulp,
v en dat Gij alles hebt gemaakt,g maak alles nieuw
v en dat Gij ons bij name kent,g leer ons U kennen,
v die Bron van leven wordt genoemd,g doe ons weer leven,
v die hebt gezegd: Ik zal er zijn,g wees hier aanwezig.
Amen.
- lied 149: 3
(wij gaan zitten)
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- smeekgebed
- kyrië
v Heer ontferm U
v Christus ontferm U
v Heer ontferm U over ons

a Heer, ontferm U
a Christus ontferm U
a Heer ontferm U over ons

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 5)
- lezing Jesaja 7: 10 - 17
- lied 489: 1, 2
- lezing Lucas 2: 8 – 20
8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de
wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en
werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig
schrokken. 10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom
jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen:
11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias,* de
Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden
dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 En plotseling voegde zich bij
de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft».’
15 Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen
elkaar: ‘Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er
gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16 Ze gingen meteen op
weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17 Toen
ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 18 Allen die
het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19 maar
Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20 De
herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord
en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

- lied 826
- uitleg en verkondiging
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- orgelsolo
- lied 468

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 433

(wij gaan staan)

- v wegzending en zegen
a Amen
uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk
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AGENDA week 52
VANDAAG

16.30

Levende Adventkalender

Ommeloop 550

di

18.00

Kerstdiner (jeugd)

Zalencentrum

21.30

Kerstnachtdienst
Sint-Catharijnekerk
ds. Harry Doornbos
m.m.v. de Sint-Catharijne Cantorij

wo 25 dec

10.00

Kerstmorgendienst
ds. Harry Doornbos
met kindernevendienst

zo 29 dec

10.00

Eredienst
Sint-Catharijnekerk
ds. Helene Perfors (koopvaardijpredikant)

24 dec

Sint-Catharijnekerk

___________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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