Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse
Vierde zondag van de advent
23 december 2018
"Dauwt hemelen"
afscheid cantrix-organiste Līga Vilmane-Fioreze
‐ ontmoeting
‐ de kerkenraad komt binnen
‐ welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
‐ de kaarsen op tafel, waaronder de 4e adventskaars, worden aangestoken
aan het licht van de Paaskaars.
intrede
‐ orgelspel: "Carol of the Advent" Rebecca Groom te Velde (1956 ‐)
‐ moment van stilte en voorbereiding
‐ intredelied: gezang 437
‐ bemoediging:

v.
a.
‐ drempelgebed: v.
a.

Onze hulp is in de naam van de Heer,
die was, die is, die komt!
Kom in ons midden, Heer van het licht,
Roep ons uit alle duisternis.

v. Wij wachten op U, o God
op uw komst, op u zelf,
op uw licht dat verheldering brengt
op uw kracht die alles verandert.

a. Open onze oren
voor uw woorden van hoop
open onze ogen
voor uw wegen van heil
open onze harten
voor het geheim van uw liefde.
Amen.
‐ eerste psalm: psalm 19 : 1 en 2.
kyrië

v. Laten we de Heer aanroepen
voor de nood van de wereld:
a. gezang 463.

‐ met en voor de kinderen. Projectlied:

2. Geloof dat de hemel open kan gaan.
God blijft niet ver weg, Hij spreekt mensen aan.
3. Geloof dat vandaag Gods toekomst begint
en jij bent erbij, want jij bent zijn kind.
4. Een oude profeet zingt vrolijk zijn lied:
De Heer maakt een einde aan je verdriet.
5. Geloof in dit kind dat lang werd verwacht
Want hij brengt je geluk , hij zorgt dat je lacht.

6. Een stralende ster, een woord in de nacht
Bewaar in je hart dat God aan ons dacht.
7. Zo gaan wij op weg, op weg met het licht.
Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht.
dienst van de Schrift
‐ groet:

‐ zondagsgebed

v. De Heer zij met u!
g. Ook met u zij de Heer.
v. Laten we bidden
…gebedsstilte…
v. Wek op uw macht, o God, (t. dienstboek)
en kom naar ons toe.
Wees ons nabij
met de kracht van uw goedheid.
Sta niet toe, dat uw wil wordt verijdeld
door wat wij hebben aangericht
en overwin door uw liefde
al wat u tegenstaat
en uw toekomst vertraagt.
a. Amen.

‐ lezing uit het Oude Testament: Micha 5 : 1 – 6.
‐ cantorij: O, sing unto the Lord (ps.96). H. Purcell (1658‐1695)
‐ lezing uit het Evangelie: Lukas 1 : 39 – 45.
‐ lied: gezang 739 : 1, 2 en 6
‐ uitleg
‐ orgelspel: Koraalbewerking "Von Gott will ich nicht lassen"
Johann Ludwig Krebs (1713‐1780)
‐ lied: gezang 452

gebeden en gaven
‐ gebeden:
‐ voorbeden, steeds afgesloten met:

‐ stil gebed en het Onze Vader.
‐collecte, onder orgelspel:
Prelude on an ancient advent melody Wachet auf
Russell Schulz‐Widmar (1944‐)
De eerste collecte is bestemd voor "Kinderen in de knel".
De tweede collecte voor het onderhoud kerkgebouwen.
Beide collecten worden in de dienst gehouden.
Na de collecte zingt de cantorij:
"Rejoice" Joseph M. Martin (1959 ‐)
zending en zegen.
‐ slotlied: gezang 466 : 1, 2, 3 en 7.
‐ zegen.
‐ orgelspel:

a. Amen (3x gezongen).

Veni, veni Emmanuël. Arr. Noël Goemanne
(1926‐2010)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
De gemeente wordt gevraagd na de zegen weer te gaan zitten i.v.m. het
afscheid van Līga Vilmane‐Fioreze

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
In deze dienst waren:
voorganger: ds. N.J. Pronk.
cantrix‐organiste: Līga Vilmane‐Fioreze

Agenda:
maandag 24 december, kerstavond
19.00 uur kinderkerstfeest, leiding kinderdienst en mevr. ds. H.J. El‐
zenga
22.00 uur kerstnachtdienst, mevr. ds. H.J. Elzenga
dinsdag 25 december, kerstmorgendienst
10.00 uur mevr. ds. H.J. Elzenga

