Protestantse Gemeente te Haaksbergen-Buurse
kerkdienst op zondag 27 november 2022
– 1e Advent –

voorganger: ds. Job Stein
muzikale medewerking van:
de kerkband van de ngk/gkv-kerkband uit Wezep
Jan Souman (piano), Anke Hendriks (zang), Alieke Bakker (zang), Patrick Bakker
(gitaar), Gylian Bakker (drum/cachon), Anja Reitsma (viool), Astrid Lodewijk (gitaar).
organist: Marion Röber
lector: Wilma de Ruiter
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• DIENST VAN HET SAMENKOMEN •
klokgelui
orgelspel voor de dienst
aansteken van de tafelkaarsen door de ouderling van dienst
stilte, moment van inkeer (als de ambtsdragers het consistoriegebed bidden)
welkom en mededelingen door de ouderling van dienst van achter de
tafel
aansteken van de 1e adventskaars
allen gaan staan

samenzang met orgelbegeleiding L 461 ‘Wij wachten op de koning’:
1,2 & 3 (zie Liedboek)
groet, bemoedigingen drempelgebed
vg.
: De vrede van de Heer is met u allen!
allen : en zijn genade is met u!
vg.
: Onze hulp is in de naam van de Heer
allen : Uw naam zegt ons dat U uw wereld trouw blijft.
vg.
: gedenk dan de namen die ons uw trouw hebben getoond,
allen : vrouwen en mannen die ons hierin zijn voorgegaan.
vg.
: Heer, zo roept U elke dag opnieuw
uw mensen om in uw spoor van Liefde te dienen.
Hier zijn wij, Heer, doe intocht in ons hart
en gebruik ons in uw dienst.
allen : Dat wij geen misbruik zullen maken van onze macht of positie.
vg.
: Dat wij vanuit uw liefde de ander het volle leven zullen schenken
door Jezus Christus, onze Heer.
allen : Amen
allen gaan zitten

Psalm 25 als ‘Psalm voor nu’ door de band
Aan u leg ik mijn leven voor, mijn Heer, u bent mijn God.
Bewijs dat u betrouwbaar bent. Ik hoop alleen op u.
Cynische mensen voorzien al hoe ik val - net iets te vroeg:
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De mens die u vertrouwt, komt nooit bedrogen uit.
Een weg waarop ik u ontmoet, mijn Heer, wijs mij die aan.
En fluister mij uw lessen in. Ik hoop alleen op u.
U bent genadig, uw liefde eindigt nooit. Dus denk aan mij.
Heer, wat ik vroeger deed, denk daar niet langer aan.
refrein
U noemt zich toch 'ik ben'? Mijn Heer, wees er dan nu voor mij.
Ik stapel schuld op schuld, mijn hele leven. Wilt u vergeven? Wilt u vergeven?
Integer is de Heer en goed, dus geeft hij zondaars les.
Je vindt een pad dat veilig is als je maar luisteren wilt.
Ken je zijn liefde, dan ken je ook zijn weg.
Dit is de weg: luister naar wat hij wil, houd je aan wat hij zegt.
De mens die hem steeds volgen wil, verdwaalt niet onderweg.
De nacht brengt rust, je wordt niet moe, de toekomst lacht je toe.
Open en veilig is God voor iedereen die van hem houdt.
Persoonlijk leert hij jou de waarde van zijn trouw.
refrein (zie boven)
Recht op de Heer richt ik mijn oog. Hij redt mij, breekt de ban.
Sta stil en zie mij staan, mijn Heer. Ik ben alleen en bang.
Tegen mijn onrust ben ik niet meer bestand. God ik ben bang.
U kunt mij redden Heer, maar God, wacht niet te lang.
Voor u leg ik mijn leven neer, vergeef mijn zonden, help.
Weet u hoe sterk mijn vijand is? Bevrijd mij, red mij nu!
IJverig leer ik, laat mij niet in de steek. Ik ben oprecht.
Zo heb ik steeds geleefd: ik hoop alleen op u.
U noemt zich toch 'ik ben'? Mijn Heer, wees er dan nu voor mij,
en wees er voor uw volk, u ziet het lijden. Kom ons bevrijden! Kom ons bevrijden!

gebed
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samenzang met orgelbegeleiding L 439 ‘Verwacht de komst des
Heren’: 1 & 4 (zie liedboek)
gebed van de zondag
voor en met de kinderen
• DIENST VAN HET WOORD •
Bijbellezing: Matteüs 1: 1 - 17 door de voorganger
L 738 ‘Kom zing het lied van Eva’ door de band en de gemeente
De band zingt couplet 1,2 & 3 (zie liedboek)
e
samenzang van het 3 couplet met begeleid door de band

De band zingt couplet 4
5

Bijbellezing: 2 Samuel 11: 1 – 18, 22-27 door de lector
samenzang met orgelbegeleiding projectlied Advent 2022 “Ik zing
van licht dat God ons geeft’ (z.o.z)
projectlied Advent 2022 “Ik zing van licht dat God ons geeft’

Een buurvrouw in de koningsstad
heeft moeite en verdriet gehad.
Zij wordt de moeder van een zoon
die voorbestemd is voor de troon.

verkondiging
muzikaal moment - orgelspel
• DIENST VAN HET ANTWOORD •
samenzang met orgelbegeleiding L 441 ‘Hoe zal ik U ontvangen’ vers
1,5 & 6 (zie liedboek)
afkondigingen
(Als de afkondiging een bericht van overlijden betreft wordt er door de diaken een
kaars aangestoken en gaan allen staan.)
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gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader )
Vg.:
…
Allen:

(Let op in de bewoording van de NBV21)

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht
en de majesteit
in eeuwigheid. Amen.

toelichting bij de inzameling door de diaken
Tijdelijk gaan er geen collectezakken rond. Wie contant geld (of collectebonnen) wil geven
kan dat bij het uitgaan van de kerk kwijt.
Tijdens het collectespel kan m.b.v. de QRcodes en een mobieltje digitaal gegeven worden.

collectespel door de band
1e collecte
Werelddiaconaat Colombia

2e collecte
Ouderenwerk

• DIENST IN DE WERELD •
allen gaan staan

Slotlied L 442 ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’ door de band en de
gemeente
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De band zingt couplet 1 (zie liedboek)
samenzang van het 2e couplet begeleid door de band (zie liedboek)
wegzending & zegen
vg.
: …………

uitleidende muziek door de band
Koffie, thee en limonade staan klaar in de Richtershof voor wie nog even kan en
wil blijven. Weet u (meer dan) welkom.

koffieconcert
Na de uitleidende muziek pauzeert de band even. Een minuut of 5 later
spelen zij nog een aantal nummers uit hun repertoire als koffieconcert.
Wie daarbij van de partij wil zijn kan snel even koffie halen en dan weer in
de kerk plaats nemen. Zet u na afloop van het koffieconcert alstublieft wel
uw kopje terug op de bedieningsbar in de Richterszaal ?
Vanavond is er om 19:00 uur een oecumenische vesper in het ‘Kleine kerkje’ (de
voormalige hervormde kerk) aan de Alsteedseweg in Buurse m.m.v. de cantorij
o.l.v. Marion Röber .’Geloven in Buurse’ organiseert deze vesper voor alle
Buursenaren en Haaksbergenaren
Voor de dienst van volgende week zondag (4 december 10:00 uur) staat ds. Stijn
van der Woude uit Warnsveld op het rooster.
In de morgendienst van zondag 11 december (10:00 uur) zal ds. Wiebke Heeren
als predikant aan onze gemeente verbonden worden . Na de verbintenis in het
begin van de dienst gaat zij de dienst dan verder leiden. Op zo’n zondag pakken
we het koffie drinken wat groter aan dan anders.
Ds Heeren is de eerste predikant die beroepen is in de tweeling-vacature Usselo
50% en Haaksbergen-Buurse 50%. Zij zal op zondag 11 dec. eveneens
verbonden worden aan de Prot. Gem. Usselo (in een kerkdienst die om 15:00 uur
begint). Zodoende zal het koffiedrinken in Haaksbergse en onze 1e kennismaking
die zondagmorgen sowieso beperkt blijven tot 12:45 uur. Dat is wat afgepaster
dan bij eerdere intredediensten.
8

