Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse
Zie
kijk
hoe vanuit geloof
in de liefde
de hoop groeit
in een wereld
waarin zoveel donker is

Goede God
dat wij met open handen
door het leven gaan
om uw liefde te ontvangen
(tekst bij de liturgische bloemschikking)

Derde zondag van de Advent
Zondag "Verblijdt u"
17 december 2017
voorganger: ds. N.J. Pronk
organist: Harry Mast
lectrix: mevr. T.R. van Genderen

‐ ontmoeting
‐ orgelspel
‐ de kaarsen op tafel worden aangestoken aan het licht van de Paaskaars
‐ moment van stilte en voorbereiding
‐ welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
intrede
‐ aansteken van de derde adventskaars, daarbij wordt gezegd:
Ik steek het derde kaarsje aan,
een lichtje in het dorre land
waar rivieren juichend stromen
en rozen bloeien in het zand.

‐ intredelied:

gezang 450

‐ bemoediging: v. Onze hulp is in de naam van de Heer, (t. Prot. gem. Sluiskil)
a. die was en die is en die komt.
‐ drempelgebed;v. Vol is de aarde van uw goedheid, o God,
maar ongenadig is het leven
en genadeloos zijn wij soms voor elkaar.
Mensen dwalen verloren rond,
mensen verliezen elkaar,
mensen komen eenzaam om,
mensen zien geen uitweg meer.
a. U die onze herder bent,
als U ons niet zoekt, zijn wij verloren,
als U ons niet bijeenhoudt, verliezen wij elkaar,
als U ons niet leidt, lopen al onze wegen dood.
Ontferm U over ons,
spreek ons toe, haal ons bijeen.
Amen.

‐ eerste psalm: psalm 85 : 1 en 2.
kyrië
‐ smeekgebed, uitlopend op: (gez. 299b)
‐ uit de lofzang van Zacharias: gezang 158a : 1 en 2
‐ voor en met de kinderen: "Een boek vol verwachting….!"
dienst van de Schrift
‐ gebed van de zondag: v. Zie naar ons om, God,
en hoor de gebeden.
Wees ons genadig
en kom naar ons toe.
Laat eindelijk opgaan
de zon van uw gerechtigheid
over ons hier op aarde
en ons verduisterd bestaan.
a. Amen.
‐ lezing uit het Oude Testament: Jesaja 35 : 1 ‐ 10
‐ lied: gezang 111 : 1. Hervormde bundel 1938.

1. De dorre vlakte der woestijnen
zal zich verblijden eindeloos;
de zandzee zal herschapen schijnen,
want bloeien zal zij als een roos.
Van heil'ge vreugde zal zij beven,
doortinteld van een heerlijk leven,
dat nimmermeer verwelken zal.
Zij zal de wonderen des Heren
aanschouwen en Zijn grootheid eren
met jubelend triomfgeschal.
‐ lezing uit het Evangelie: Matteüs 11 : 2 – 10
‐ lied: gezang 446

allen: vs. 1, 3 en 5. solo: vs. 2 en 4.

‐ uitleg en verkondiging
‐ orgelspel
‐ lied:

gezang 453 : 1, 2, 3 en 4.

gebeden en gaven
‐ gebeden:

voorbeden, steeds afgesloten met:

stil gebed en Onze Vader.
‐ bij terugkomst van de kinderen zingen we "Een boek vol verwachting": 1 en 4.

4.Bloemen, ze bloeien in de grond
Waar vroeger niemand leven vond.
Kijk, zo versiert de Heer ons land.
Zo neemt Hij mensen bij de hand.
‐ collecte, onder orgelspel.
De collecte in de dienst is bestemd voor Hospice Rustenburg, Zuid Afrika.

zending en zegen.
‐ slotlied:
‐ zegen.

gezang 438 : 1, 3 en 4.
a. Amen (3x gezongen).

‐ orgelspel
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de instandhouding van de eredienst.
‐‐‐‐‐‐‐‐

Vanmiddag 15.45 uur: oecumenische adventszangdienst, Pancratiuskerk
In de morgendienst in Haaksbergen volgende week, zondag 24 december, de vierde
adventszondag, gaat ds. N.J. Pronk voor. De dienst heeft dan het karakter van een
ochtendgebed.
Verder:
Op 24 december:

om 17.00 uur, kinderkerstfeest.
om 22.00 uur, Kerstnachtdienst, ds. H.J. Elzenga

Op 25 december:

om 10.00 uur Kerstmorgendienst, ds. N.J. Pronk

