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orde voor de dienst op de eerste adventszondag
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in de Emmaüskerk te Groningen (Lewenborg)
voorganger: ds. Lieuwe Giethoorn
organist: Gerard van Reenen
cantor: Helmer Roelofs
voorbereiding: Jan Zijlstra, Mieke de Vries, Geert Hielema
ouderling van dienst: Dennis van der Laan
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INTREDE
aansteken adventskaarsen
een kind zegt:
Kijk!
De kaars brandt.
De eerste.
Het is advent.
We zien uit naar vrede.
Vrede voor alle mensen.
groet en bemoediging [wie kan, gaat staan]
V: De vrede van de Heer zij met u allen!
A: Zijn vrede zij ook met u!
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: en niet laat varen het werk van zijn handen.
eerste lied, psalm , Psalm 25
cantor, antifoon
Ik wend mij tot U, Heer, ik vertrouw op U, mijn God,
maak mij niet te schande, gun mijn vijanden geen leedvermaak.
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allen, vers 1.2

2. Here, maak mij uwe wegen door uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen en waarheen G’uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer, laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer, ’k blijf U al den dag verwachten.
cantor, antifoon
gebed van toenadering [Psalm 25, vers 14-16a onberijmd]
V: De HEER is een vriend voor wie hem vrezen
hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.
A: Ik houd mijn oog gericht op de HEER
hij bevrijdt onze voeten uit het net
Keer u tot ons en wees ons genadig.
[hierna: allen gaan zitten]
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kyriëgebed gezongen “Licht in onze ogen”, 1.2.6.7.8

2. Als der mensen trooster
roepen wij U aan:
noem de namelozen
met een nieuwe naam!
6. Kyrie eleison,
dat Gij u erbarmt,
onze kille koude
met uw licht verwarmt!
7. Christe eleison,
nog is niet verstomd
ons verlangend roepen
dat Gij spoedig komt!
8. Kyrie eleison,
wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
wacht niet langer meer!
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projectlied [voor de kinderen vertrekken]
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DE SCHRIFTEN
lied bij de opening van de Schriften “Op u mijn Heiland blijf ik hopen”

2. Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!
lezing uit de profeten
Jesaja 2, 1-5
epistellezing
Romeinen 13, 8-14
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evangelielezing [wie kan, gaat staan]
Matthéüs 24, 32-44
lied “Voor mensen die naamloos”, 1.3.4

3. Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.
4. Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.
[hierna: allen gaan zitten]
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overweging
koraal, J.S. Bach ‚Nun komm' der Heiden Heiland‘ - in g kl.t.
Nun komm, der Heiden Heiland,
Der Jungfrauen Kind erkannt!
Dass sich wundre alle Welt,
Gott solch’ Geburt ihm bestellt.
Er ging aus der Kammer sein,
Dem kön’glichen Saal so rein,
Gott von Art und Mensch ein Held,
Sein’n Weg er zu laufen eilt.
Sein Lauf kam vom Vater her
Und kehrt’ wieder zum Vater,
Fuhr hinunter zu der Hoell’
Und wieder zu Gottes Stuhl.
Dein’ Krippe glänzt hell und klar,
Die Nacht gibt ein neu Licht dar,
Dunkel mus nicht kommen drein,
Der Glaub’ bleibt immer im Schein.
Lob sei Gott dem Vater ton,
Lob sei Gott sein’m ein’gen Sohn,
Lob sei Gott dem Heil’gen Geist
Immer und in Ewigkeit!

[kinderen komen terug]

7

GEBEDEN EN GAVEN
toelichting van de diakonie
gebeden met acclamatie

dankgebed
voorbeden
stil gebed
onzevader
inzameling van de gaven
diaconie : Rudolph Stichting
kerk: Gezamenlijke diensten
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ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan] “Hoe helder staat de morgenster”, 1.2.6
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2. Gij zijt mijn parel en mijn kroon,
o Zoon van God, Maria’s zoon,
een hooggeboren koning.
O lelie die mijn hart bekoort,
uw zoete evangeliewoord,
is louter melk en honing.
Gij zijt
altijd
hosianna,
hemels manna,
dat wij eten,
nooit meer kan ik U vergeten.
6. Laat al het vrolijke geluid,
van stemmen, van viool en fluit,
te zijner ere klinken.
Hij staat voor altijd aan mijn zij.
Mijn schone liefste is van mij,
in Hem wil ik verzinken.
Laat ons
samen
spelen zingen,
dansen springen
voor de Here,
die de koning is der ere.

zegen beantwoord met
A: Amen

MEDEDELINGEN
na de dienst: koffie en thee; iedereen welkom!
liturgie: enkele dagen voorafgaand aan elke dienst kunt u de liturgie
downloaden: https://damsterboord.nl/kerkdiensten/liturgie-en-kerkomroep/
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