Liturgie voor de dienst van de
Protestantse gemeente te Haaksbergen – Buurse
op 10 december 2017
Tweede Advent
Zie kijk
hoe in geloof
de hoop
vanuit liefde
groeit in een wereld
waarin zoveel donker is

Goede God
wakker ons verlangen aan
om de tekens te verstaan
die vertellen
over Uw toekomst

( tekst bij de symbolische bloemschikking)

Voorganger: Mevrouw J. Dane
Organist: Marion Röber
‐Ontmoeting
‐Orgelspel
‐Aansteken van de kaarsen op tafel aan de Paaskaars
‐Stilte
‐Welkom en mededelingen
Intrede
‐Intredelied: Gezang 274 ‘Wij komen hier ter ere van uw naam’
‐Aansteken van de adventskaarsen
1 Ik steek het eerste kaarsje aan,
een lichtje van 'Ik zorg voor jou
als een herder voor zijn schapen'.
Zo is de Heer ons altijd trouw.

2 Ik steek het tweede kaarsje aan,
een lichtje als een vonk van vuur
dat gereedschap maakt van wapens
en vrede brengt van lange duur.

‐Bemoediging:

Onze hulp in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

‐Drempelgebed:

Kom tot ons God, wek op uw kracht,
U die ons bijeenhoudt en aanvoert,
verschijn ons, wees onze Zichtbare.
laat onze ogen uw overwicht zien.
Ga voort ons te bevrijden.
Laat nu het keerpunt zijn:
Dat wij zoeken uw ogen,
Dat Gij zoekt ons gezicht.
Kom tot ons God,
Dat Gij ons raakt
met de hartslag van uw liefde,
en ons geneest
met de gloed van uw genade,
dat Gij ons draagt
op de vleugels van uw vrede
en ons voorgaat
met de vonken van uw licht,
dat wij zoeken uw ogen
dat Gij zoekt ons gezicht.
Kom tot ons, God, wek op uw kracht,
en doe ons weer wonen
in de weelde van uw zegen.
Amen
( t. W. v.d. Zee en H.
Oosterhuis)

‐Openingslied: Psalm 80 : 1, 2 en 7
Kyrie (In de advent zingen we niet het Gloria. In plaats daarvan klinkt de lofzang
van Zacharias.)
‐Gebed om de nood van de wereld uitlopend op:
Heer, ontferm u,
Heer, ontferm u,
Christus, ontferm u
Christus, ontferm u,
Heer, ontferm u over ons.
Heer, ontferm u over ons.
‐lied:

gezang 158a ‘God zij geloofd uit alle macht’

‐Met en voor de kinderen

Dienst van de schrift
‐groet

De Heer zij met U!
Ook met u zij de Heer.
‐gebed van de zondag Bekeer ons tot U, God,
en laat uw woorden
ons ontvankelijk maken
voor de vervulling van uw beloften,
die in Jezus Messias aanbreekt
voor heel de wereld
en alle mensen die er wonen,
vandaag en alle dagen die komen.
Amen
‐lezing uit het Oude Testament: Jesaja 2: 2 – 5
‐lied:

Gezang 447 ‘Het zal zijn in het laatste der tijden’

‐lezing uit het Evangelie: Lucas 21: 25 – 33
‐lied:

Gezang 460 ‘De nacht loopt ten einde’

‐uitleg en verkondiging
‐orgelspel
‐lied:

Gezang 500: 1,2,4 en 5 ‘Uit Uw verborgenheid’

Gebeden en gaven
‐gebeden:

‐voorbeden

Na de woorden: zo bidden wij allen tezamen, zingen we 368a
‐stil gebed
‐ het Onze Vader
‐Adventsproject van de kinderen. Wij zingen: ( mel. 8a/243)
Jesaja schreef zijn tijd voorbij,
Zo geeft hij hoop aan jou en mij.
Lees mee en blijf niet langer staan
Bij hoe het altijd is gegaan.

Niemand doet nog een ander pijn
En overal zal vrede zijn.
De mensen zijn op God gericht,
Ze willen leven in zijn licht.

‐collecte onder orgelspel
De collecte in de dienst is bestemd voor Pastoraat binnenvaart

Zending en zegenbede
‐slotlied

gezang 1016 ‘Kom, laat ons opgaan naar de berg’

‐zegenbede

Amen (3x gezongen)

‐orgelspel
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de instandhouding van de eredienst
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
In de dienst van volgende week gaat ds. N.J. Pronk voor.

